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VOOEKEDE.

Toen ik in 1891 voorloojpig de eerste helft van dit deel myner

Geschiedenis van den godsdienst in de oudlieid in het licht gaf,

sprah ilc de hoop uit, dat de andere helft reeds in den aanvang

van 1892 zou verschijnen. Allerlei^ voor een goed deel onvoorziene,

omstandigheden hebben die hoop verijdeld, en het heeft mij loerkelijk

inspanning gekost, tvaar zooveel andere plichten mij bijna geheel

in beslag namen, een jaar later dan ik dacht dit mijn eerste deel

te voltooien. Voorzichtigheidshalve zal ik dus niets beloven voor 't

vervolg ; alleen dit kan ik zeggen, dat met de beioerking van het

tiveede deel onmiddellijk een begin loordt gemaakt. Toch zal ik

slechts langzamer kunnen vorderen, dan vóór ttvee jaren mocht

toorden verwacht, omdat inmiddels een loerk is verschenen, dat een

geheel nieuwe hypotheze omtrent den oorsprong van den Zarathus-

trischen godsdienst ontioikkélt, een hypiotheze, die, mocht zij gegrond

blijken, al loat men als vaststaand resultaat van het jongste weten-

schappelijk onderzoek van H Avesta beschomvde omverstoot. Ik heb

het oog op James Darmesteter's nieuivste vertaling van het Zend-

Avesta en bijzonder op de theorie, door hem met evenveel vernuft

als geleerdheid opgebomvd en in de Inleiding tot die vertaling ver-

dedigd. Hoe onioaarschijnlijk zij ons op H eerste gezicht voorkomt

zij zal nauiokeurig onderzocht, en 't geen wij tot hiertoe verkregen

achtten op) nieuiv getoetst moeten tvorden. Ook het plan dat tvij ons

afgebakend hadden zal nu tvaarschijnlijk eenige wijziging moeten

ondergaan.

De reeds vroeger verschenen eerste helft van dit deel heeft van



VIII VOORREDE.

verschillende zijden een wélivïllende en loaardeerende heoordeeling

ondervonden, o. a. van Alhert Bévüle, Georg Ehers, KarlFurrer;
in ons land tvas, zoover ik iveet, Prof. Metjhoom de eenige die er

eene eenigszins uitvoerige aankondiging van gaf. In de recensie van

mijn hooggeachten ambtgenoot en vriend Réville (Eevue de l'His-

toire des Eeligions, T. XXV, 1892, p. 244 vgg.) komen een paar

opmerkingen voor, toaarhij ik even moet stilstaan. De eerste betreft

het Animisme. Réville verdedigt zijn reeds meermalen uitgesproken

meening, dat het Naturisme daaraan moet zijn voorafgegaan mi

het Animisme niet mag beschouwd worden als een „fait primordial"" .

Maar ik heb dit geenszins geloochend; alleen héb ik gezegd (blz. 8),

dat dit gevoelen nog niet overtuigend beivezen, doch ook niet omvaar-

schijnlijk en daarom niet aanstonds te verwerpen is. Indien mijn

geleerde beoordeelaar de bladzijden in het tegenwoordige werk aan

het Animisme geivijd nog eens herlezen loil, zal hij zien, dat onze

gevoelens thans al zeer weinig verschillen en ik mij over dit vraagstuk

nu met veel meer voorbehoud dan vroeger heb uitgedrukt. Voorts

betreurt hij, dat ik niet héb kunnen besluiten, in plaats van deze

meer uitvoerige, doch te gelijk tot de meer ontivikkélde godsdiensten

beperkte geschiedenis, een verbeterde en vermeerderde uitgave van

het kleinere handboek te geven. De redenen die mij daarin verhin-

derden héb ik in het Voorbericht van 1891 genoemd. Het zou, toch.

iets geheel anders hébben moeten ivorden, een eenigszins volledige

hierografie, en om er dat van te maken ontbraken mij tijd en

moed. Het werk van 1876 was ontstaan uit de behoefte die ik

voelde, om mijn hoorders een korten leiddraad in handen te geven;

aan dat doel heeft het toen beantwoord en tevens ook voldaan aan

algemeener behoefte, ivaarvan ik destijds geen vermoeden had. Nu
zou ik mij veel hooger eischen moeten stellen, en die kon ik zonder

medewerking van verschillende specialiteiten niet vervullen. Ook is

zulk een handleiding thans, na de verschijning van Chantepie de

la Saussayés „Religionsgeschichte^ . en Réville's „Histoire des Reli-

gions", tuinder noodig geworden. Ik meende dus nu meer nut te

doen door een zuiver historisch iverk, loaarin een bej)erkter onder-

werp loat uitvoeriger ivordt behandeld.
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Eindelijk moet ik een uitdrukking, voorkomende in het straks

genoemde Voorbericht, een weinig verduidelijken. Ik zeide daar, dat

het tegenwoordige werk tevens dienst kan doen als nieuwe, doch

korter saamgevatte uitgave van mijn Vergelijkende Geschiedenis

der Egyptische en Mesopotamische godsdiensten. Dit schijnt men

zoo te hebben verstaan, dat ik althans in dit eerste deel niet anders

geef dan een verkorte, en alleen op de tegenwoordige hoogte der

wetenschap gebrachte uitgave van het daar genoemde werk. Men

behoeft de beide boeken echter slechts vluchtig tevergelijken, om aanstonds

te zien dat dit niet zoo is. Het is een geheel niemv boek geworden,

naar een geheel ander plan bewerkt, en alleen omdat hetzelfde

onderioerp er in behandeld wordt kan het „dienst doen''^ als tweede

uitgave van het eerstgenoemde, zonder daarvan juist een tweede

uitgave te zijn.

Leiden, Juni 1893.
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INLEIDING.

1. BeGEIP der geschiedenis VAJSr DEN GODSDIENST.

Godsdienst noemt men in algemeenen zin de betrekking

tiisschen den mensch en de bovenmenscheKjke machten,

waarin hij gelooft en waarvan hij zich afhanl^elijk gevoelt.

Deze bepaling omschrijft alleen het voorwerp van ons his-

torisch onderzoek en is geen wijsgeerige ;
wat het wezen van

den godsdienst is, moet, als resultaat van dat historisch en

van psychologisch onderzoek, door de wijsbegeerte worden

uitgemaakt. Het woord godsdienst, dat in onze taal oor-

spronkeKjk niet anders beduidde, dan 'tgeen wij nu eerdienst

noemen, is langzamerhand in gebruik gekomen voor de

religie in haar geheel, ofschoon het in letterhjken zin slechts

éene openbaring daarvan uitdrukt. Thans omvat het zoowel

de godvruchtige gezindheid des gemoeds als de leer, waarin

deze zich uitspreekt en de godsdienstige handelingen, waarin

zij
zich uit. Indien vnj van bovenmenschelijke en niet van

bovenzinnehjke machten spreken, dan geschiedt dit met

opzet. Ook zinnelijk waarneembare machten, zichtbare goden
worden in vele godsdiensten aangebeden, maar bovenmen-

schelijk zijn zij altijd, zoo niet steeds in werkelijkheid,

althans in de schatting hunner vereerders.

Met godsdiensten bedoelt men de wijzen van godsver-

eering eigen aan verschillende stammen, natiën of vereeni-

gingen, die gegrond zijn op een bij haar leden gemeen-
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schappelijk geloof. Het is een misverstand, wanneer men
aan sonmaige volksgodsdiensten de eenheid ontzegt en beweert,

dat men bij voorbeeld niet van den grieksclien, den romein-

schen, den egyptischen godsdienst, maar alleen van grieksche,

romeinsche en egyptische godsdiensten zou mogen spreken.

Wij spreken daarvan met hetzelfde recht als van de grieksche

taal, al weten wij dat haar dialekten zeer verschilden, gelijk

ook haar vormen in de opeenvolgende .. tijdperken harer

ontwikkeling niet dezelfde zijn. Zoo mag men ook om de

verscheidenheid der plaatselijke en gewestelijke godsver-

eeringen en om de veranderingen, die
zij hi den loop der

tijden ondergingen, de werkelijke eenheid der genoemde en.

andere godsdiensten niet miskennen.

Ook het woord Geschiedenis heeft tweeërlei beteekenis.

Evenals het grieksche BQstoria, waarvan het de vertaling

is, wordt het gebezigd zoowel voor de beschrijving van een

onderzoek als voor een aaneengeschakeld verhaal,
"tzij van

gebeurtenissen, 'tzij van een ontwildtelingsgang. Zoo spreekt

men wel van eene algemeene geschiedenis der godsdiensten,

in denzelfden zin, waarin men van Natuurhjke Historie

spreekt en bedoelt dan eene, naar zekere orde gerangschikte,

beschrijving en karakteristiek van alle bekende godsdiensten,

ook van die, mer eigenlyke geschiedenis in het duister ligt.

Dit is de Merografie in engeren zin, de beschrijvende

en vergeHjkende, die echter niet het onderwerp van dit

geschrift is. ^)

Maar de hierografie omvat ook de eigenlijke geschiedenis

van den godsdienst, en daarmede gaan wij ons thans bezig-

houden, althans voor zooveel de oudheid betreft. Zij is nog
iets anders dan een verzameling van geschiedenissen der

godsdiensten, die op de ontwikkeling der religie invloed

^)
Zoo ik tijd en gelegenheid mag vinden, hoop ik later een overzicht

van, of inleiding tot deze beschrijvende en vergelijkende hierografie te

Immien geven. Meer dan eens behandelde ik haar voor mijne hoorders,

aan bouwstoffen ontbreekt het mij dus niet.
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hebben uitgeoefend, zelfs al ware die zuiver chronologisch

en niet ethnologisch of morfologisch gerangschikt. Om vol-

komen aan haar naam te beantwoorden, moest
zij

niet naar

de volken, maar naar de groote tijdperken ingedeeld zijn.

In het eerste tijdperk zou dan de geschiedenis van den

godsdienst in Egypte tijdens het Oude en Middel-Eijk

en in Babylonië voor de stichting van het Assyrische

Rijk verhaald moeten worden. De geschiedenis van den

godsdienst in het tweede tijdperk zou zich met dien van

Egypte tijdens het Nieuwe Rijk tot den val der Rames-

siden, van Babel en Assur tot den aanvang der regeering

van Tiglatpilesar HE., van Israël tot de ballingsphap, van

de Hellenen in de pelasgische, acheesche en homerische

perioden, den vedischen, den oud-zarathustrischen en eenige

gelijktijdige in West- en Klein-Azië moeten bezighouden,

en zoo verder. Doch daartoe zouden onze bronnen rijker

moeten vloeien en zou de chronologie meer moeten vast-

staan. Ook zou men, door telkens den draad van ont-

wikkeling van eiken bijzonderen godsdienst af te breken,

het overzicht bemoeilijken en aanleiding geven tot verwar-

ring. Ook hier doet men dus best de geschiedenis van eiken

godsdienst afzonderhjk en achtereenvolgens te behandelen

en die godsdiensten dan te rangschikken naar den tijd, dat

zij in de geschiedenis optreden. Alleen zorge men gedurig
te wijzen op hun samenliang en verwantschap, op hun his-

torische betrekkingen, op den invloed, dien zij op elkander

uitoefenen en hetgeen zy van elkander overnemen, op hun

vermenging en hun strijd en vooral ook op het verleden,

waarin
zij wortelen. Op die wijze geeft zelfs zulk een

geschiedenis der godsdiensten een voorstelling van de ont-

wil?keling der godsdienstige gedachte en gezindheid in de

wereldgeschiedenis en wordt
zij metterdaad eene geschiede-

nis van den godsdienst ^).

^) Men zie wat ik daarover schreef in de ÈncyclojKiedm Britamiica,
Vol. XX, p. 370 f. art. Religions.
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2. Methode der geschiedenis van den godsdienst.

Het spreekt vanzelf, dat voor dit historisch onderzoek

geen andere methode mag gelden, dan voor elli: ander. Het
moet uitgaan van nauwkeurige en oordeelkundige bronnen-

studie en niets mag voor zeker worden aangenomen, wat

door die bronnen niet wordt gestaafd. Natuurlijk kan men
niet van lederen beoefenaar der hierografie eischen, dat hij

voor eiken godsdienst, dien hij wil leeren kennen, dit groo-

tendeels filologisch onderzoek zelf instelle. Zelfs de begaafdste

geest zou niet in staat, en het langste menschenleven niet

toereikend zijn, om zich ook maar de daartoe noodige taal-

kennis te verwerven. Op een gebied, zoo uitgebreid als dit,

is verdeeling van den arbeid dringend noodig. Een grooter

of kleiaer gedeelte van dat gebied moet ieder' hierograaf

geheel beheerschen
;
voor het overige make hij een oordeel-

kundig gebruik van anderer wetenschappelijken arbeid. Waar
echter die arbeid nog niet of niet naar strenge methode

volbracht is, of waar de gegevens ontbreken, onthoude hij

zich van gevolgtrekkingen, die door niets worden gerecht-

vaardigd en van beschouwingen, die op geen degelijken

grondslag steunen.

Hypothezen, mits wetenschappeHjk gegrond, mogen dienen

tot aanvulling van leemten en tot verklaring van verschijnselen,

maar er mag nimmer op worden voortgebouwd alsof 't

bewezen feiten waren, en
zij mogen ook niet met de feiten

in strijd zijn. Daar echter geschiedenis iets meer moet zijn,

dan een dorre kroniek, en .het ook hier, gehjk in alle andere

historie, vooral te doen is om het verleden te doen herleven

en zooveel mogelijk te begrijpen, kunnen zullte hypothezen

hier, evenmin als in elke andere wetenschap gemist worden ^).

*) Men zie wat hierover geschreven is door Maurice Vernes, UHis-

toire des religiojis, sa methode et ses divisions etc. Paris, Leroux, 1887,

en door mij daartegen in „Tweeërlei godsdienstgeschiedenis", Theol.
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3. De ONTWnCKELINGSHYPOTHEZE.

Daar de eenig wetenschappelijke historische methode de

genetische is, die de pragmatische heeft vers'-angen, moet

ook de godsdienstgeschiedenis, zal zij
haar wetenschappelijk

karakter niet verliezen, van de ontwikkelingshypotheze uit-

gaan. Deze hypotheze bedoelt, dat alle veranderingen en

hervormingen in de godsdiensten, zij mogen naar subjectieve

opvatting verbastering of vooruitgang wezen^ het gevolg zijn

van natuurhjken wasdom en daardoor het best worden ver-

klaard. De godsdienst-geschiedenis stelt in het licht^ hoe die

ontwikkeling door het karakter der volken en volkenfamiliën,

zoowel als door den invloed van de omstandigheden, waarin

zij verkeeren, en van bijzondere personen bepaald wordt en

aan welke voorwaarden zij gebonden is.

De ontmld^elüigshypotheze laat in het midden, of alle

godsdiensten de spruiten zijn van éen enliclen vdor-histori-

schen godsdienst, dan of de verschillende familiën van gods-

diensten, zooals de semiotische, de ario-europeesche en

andere, uit even zoovele, slechts ideëel verwante, maar zelf-

standig ontstane godsdiensten zijn voortgesproten ;
een vraagt

die, op grond van vergelijkend onderzoek, door de wijsbe-

geerte moet worden uitgemaakt. Zij is allerminst een wijs-

geerig postulaat, waarnaar de feiten zich moeten schikken,

inaar juist een vrucht van het historisch onderzoek zelf,

want haar eenige grond is de waarneming van verschijnse-

len, die zij alleen in staat is voldoende te verklaren. Zonder

haar kan de wetenschap geen stap vooruit doen.

Tijds. XXI, 1887, blz. 258 vgg. Vgl. ook Goblet d'Alviella, Introduc-

tion a Vhistoire des religions, Brux, et Par. 1887, vooral Lejon d'ouver-

ture, ald. p. 1 vgg. eri de Eéponse a quelques objections, ald. p. 135.

Voor de methode der geschiedenis in 't algemeen raadplege men het

degelijke wei-k van Ernst Bemhehn, Lehrhueh dei- historischen Methode,

Leipz. 1889.
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Om misverstand te voorkomen dient hierbij gevoegd te

worden, dat het aannemen van ontwikkeling ook op dit

gebied noch het geloof in de goddelijke werkzaamheid, noch

de erkenning van de macht der persoonlijkheid, dat betee-

kent hier den invloed van godsdienststichters, hervormers,

profeten en dergehjken, uitsluit. Want voor den godsdien-

stigen mensch heeft ook alle ontwikkeling haar diepsten

grond in God, en de invloed van vrome en begaafde karak-

ters is het la-achtigst middel om haar te bevorderen.
••)

4. Animistische overblijfselen in de

historische godsdiensten.

Eene andere hypotheze, die echter met de ontwikkelings-

hypotheze ten nauwste verwant en voor het recht verstand

van onze geschiedenis even onmisbaar is, is deze, dat tal

van voorstellingen en gebruiken, eigenaardigheden van leer

en eerdienst in de historische godsdiensten der beschaafde

volken, die weinig strooken met de hoogere begrippen, welke

men daarin aantreft, niet anders zijn dan overblijfselen van

*)
In 1874 heb ik over deze vragen een pennestrijd gevoerd met

Prof. Doedes en in 1875 met Prof. Pfleiderer. Zie: J. I. Doedes, De

toepassing van de ontioikkelingstheorie niet aan te hevelen voor de Geschie-

denis der Godsdiensten. Utr. 1874. Daartegen O. P. Tiele, ,De Ontwik-

kelingsgeschiedenis van den godsdienst en de hypotheze waarvan zij

uitgaat', in De Gids, 1874, n". 6, waarop Doedes antwoordde in zijn

,Over de ontwikkeltngshypotheze in verband met de Geschiedenis der

godsdiensten' in Stemmen voor waarheid en vrede, 1874.

Zie voorts O. Pfleiderer, ,Zur Frage nach Anfang und Entwicklmig
der Eeligion' in Jahrbb. f. protest. Tlieologie, 1875 Heft 1. Daartegen

C. P. Tiele, ,Over den aanvang en de ontwikkeling van den gods-

dienst. Een verweerschrift', in Theol. Tijdschr. 1875, p. 170 vgg.

Over de wetten, die de godsdienstige ontAvikkeling beheerschen, of,

gehjk ik thans hever zeggen zou, over de voorwaarden, waaraan zij

gebonden is, schi'eef ik Theol. Tydsehr. 1874, p. 225 vgg. Verkorte

fransche vertaling door M. Vemes in de Bevue politique et littéraire,

12 aoUt 1876.
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lagere godsvereeringen, zooals nu nog bij de onbeschaafde

volken heerschen en die in animistische beschouwingen haar

verklaring vinden.

Het Animisme is niet zelf een godsdienst, maar een

soort van primitieve wijsbegeerte, die niet alleen den gods-

dienst, maar het gansche leven ,van den natuurmensch

beheerscht. Het is het geloof in het bestaan van zielen of

geesten, waarvan alleen de machtige, die, waarvan de mensch

zich afhankelijk gevoelt en waarvoor hij vreest, den rang

van goddehjke wezens innemen en als zoodanig aangebeden
worden. Men stelt zich deze geesten voor als vrij rondwa-

rend op aarde en in de lucht, en, hetzij uit eigen beweging,

hetzij omdat ze door toovermacht bezworen en dus gedwon-

gen zijn, aan de menschen verschijnend. Deze voorstelling,

die de eene zijde van het Animisme uitmaakt, noemt men

best: Spiritisme. Maar de geesten kunnen zich ook, hetzij

tijdelijk, hetzij bestendig, eene woning kiezen in een of ander

levend of levenloos voorwerp; en dan wordt dit voorwerp,
als met hooger macht begaafd, vereerd, of tot bescherming
van personen en gemeenschappen aangewend. Voor deze

zijde van het Animisme bezigt men het, naar het Portugeesche

feitigo gevormde, woord Fetisisme. ^) Sommigen meenen,
dat het Fetisisme, als vereering van door een geest bezielde

voorwerpen, aan het Spiritisme, als vereering van vrij zich

bewegende geesten^ is voorafgegaan, voordat beide zich tot

het Animisme samensmolten. Dit is nu niet meer uit te

maken, want in de geschiedenis en bij de thans nog op het

) Feiti^o, zooals de Portugeezen de voorwerpen noemden, waaraan
de Negers een wonderbare kracht toeschi-even, werd door de Brosses

ten onrechte in verband gebracht met fatum, cliose fee, en komt,
zooals Tylor terecht heeft opgemerkt, van het middeleeuwsch latijnsche

factitius, ,met tooverkracht begaafd', dat in het Oud-Fransch faüis,
in 't Oud-Engelsch fetys luidde en de beteekenis van ,net, welgemaakt'
gekregen had. De overgang tusschen beide beteekenissen wordt best

uitgedrukt door ons woord .bekoorlijk', dat oorspronkelijk ,bekorend,
betooverend' moet beduid hebben.
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animistisck standpunt staande volken, komen
isij

steeds te

zamen verbonden voor, ofschoon hier het eene, ginds het

andere overweegt. Anderen zijn van oordeel, dat nevens de

animistische overblijfselen in de historische godsdiensten nog

sporen te ontdekken zijn van een oudere beschouwing, het

Naturisme, de vereering van natuurvoorwerpen en natuur-

verschijnselen als levende en machtige wezens, waarvan de

niensch zich afhankelijk voelt. Zoo zou dan, gelijk het

Polytheïsme zich uit het Polydaemonisme ontwikkelde, het

Polydaemonisme zijn voorafgegaan door hetgeen men het

Polyzoïsme zou kunnen noemen. Deze meening, ofschoon

niet onwaarschijnlijk en daarom niet aanstonds te verwerpen,
is ook nog niet overtuigend bewezen.

Wij zullen zien of er in de godsdiensten, wier geschiedenis

wij bestudeeren, werkelijk verscliijnselen zijn, die, niet te

rijmen met het standpunt van ontwikkeling, dat
zij bereikt

hebben, evenmin uit het Animisme, en alleen uit het Natu-

risme verklaard kunnen worden.

Onze hypotheze is een zuiver historische. Zij laat onbeslist,

of er eenmaal een tijd is geweest, toen de animistische

beschouwing volstrekt algemeen was, en of daaraan niet nog
een ander stadium van ontwikkeling is voorafgegaan; zij

houdt ook niet in, dat alle, zelfs de hooger ontwikkelde gods-

diensten,^ van dezelfde soort en geest moeten geweest zijn

als thans nog die der onbeschaafde en barbaarsche volken,

vraagstukken, die meer tot de prêehistorische anthropologie

en de mjsbegeerte, dan tot de geschiedenis behooren. Zij

steunt op waarneming 'en vergeHjking. In de godsdiensten,

wier geschiedenis het hoogst opklimt, zooals de egyptische,

de oud-chaldeesche, de chineesche, meer nog dan in de

eerst later ontwiklcelde, en in alle het meest in de oudste

perioden en dan weder in die van verval, vond men magi-

sche voorstellingen en riten van zoo beslist auimistischen

aard, dat men niet nalaten kon ze te vergelijken met geUjk-

soortige fantazieën en gebruiken, als in de godsdiensten der
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half- en der onbeschaafde voll?:en voorkomen en daar met

het standpunt, waarop die godsdiensten zich nog bevinden,

volkomen in overeenstemming zijn. Daaruit maakte men de

volkomen gewettigde gevolgtrekking, dat die verschijnselen

in de hoogere godsdiensten overbHjfselen, overlevingen (sur-

vivals) zijn uit een vroeger tijdperk van hun ontwikkeling,

te diep geworteld om ze door de macht van redehjker voor-

stellingen geheel uit te roeien, en met liracht weer boven

komende, zoodra die godsdiensten in verval geraakten, m. a. w.

zoodra de meer ontwikkelden zich daarvan afwendden.

Geenszins evenwel beweren wij, dat de nog levende gods-

diensten der onbeschaafde volken een getrouw beeld zouden

zijn van hetgeen de godsdiensten der Egyptenaren, der Baby-

loniërs, der Grieken, of van welke beschaafde volleen ook,

eenmaal geweest moeten zijn. Wij kunnen toch de thans nog

bestaande, door 't Animisme beheerschte godsdiensten slechts

als bouwvallen beschouwen. De eenzijdige ontwikkeling van

de onbeschaafde rassen, een gevolg van hun isolement, heeft

hmi geloof in toovermacht en wonderwerkingen steeds doen

toenemen en allerlei vormen van bijgeloof, allerlei toover-

praktijken en fetisen doen ontstaan, die zeker aan vroegere

tijden onbekend waren. Bovendien hebben deze godsdiensten
zichzelf overleefd en zijn daardoor gebrekkiger en onvolle-

diger, soms ook woester en wreeder geworden. Naarmate

de lagere fetisen zich vermenigvuldigden, geraakten de hoo-

gere machten meer op den achtergrond, althans in den eer-

dienst. Een merkwaardig voorbeeld daarvan leveren de poly-

nesische volken. Op die eilandgroepen, die het dichtst gelegen

zijn bij het punt, waaruit de stammen zich over den Archipel

verspreidden, zijn de hoogere goddehjke wezens nog veel

talrijker, machtiger en meer geëerd, dan op die, welke van
dat punt het verst verwijderd zijn. De Nieuw-Zeelanders

vereeren haast niets anders meer dan de geesten of de zie-

len der afgestorvenen, ofschoon hun sagen bewijzen dat
zij

de hoogere goden van hun ras zeer goed kennen.
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Toch zal men weldoen, tot beter verstand der historische

godsdiensten, een of meer der animistische te leeren kennen.

Bijzonder eigenen zich daartoe de godsdiensten der oorspron-

kelijke bewoners van Amerika, omdat in die groep het gods-

dienstig Animisme zich op ellten trap van ontwikkeling ver-

toont. Al deze godsdiensten, behalve die der Hyperboreërs
en der Vum'landers, kenmerken zich door hetzelfde karakter

en hebben zekere eigenaardige gebruiken en inzettingen

met elkander gemeen, maar wat hun godsdienstige ontwik-

kehng betreft vindt men bij hen de rijkste verscheidenheid.

Tusschen de beschaving en den godsdienst van de Shoshonies

en Comanches in Noord-, de Pampas-Indianen, Botokuden,

Ottomaken en Braziliaansche wilden in Zuid-Amerika ter

eene, en die der Azteken in Mexiko, der Maya-volken, der

Peruaansche Incas is een hemelsbreed verschil, en toch

schijnen zij wel alle aan elkander verwant te zijn ^). Eene

beschrijving van de animistische godsdiensten zou hier mis-

plaatst zijn, wij moeten daartoe naar andere werken ver-

wijzen ^). Alleen moet hier opgemerkt worden, dat de gods-

diensten, door het Animisme beheerscht, zich kenmerken

door een bonte, verwarde, onvaste leer, een ongeordend poly-

daemonisme, dat evenwel het geloof in een hoogsten geest

niet uitsluit en eindehjk door tooverij en wichelarij (magie

en mantieh).

5. Grenzen en plan dezer geschiedenis.

Uit onze opvatting van de taak der godsdienstgeschiede-

nis, zooals die reeds werd uiteengezet, vloeit vanzelf voort,

dat vraagstukken als dat van den oorsprong der religie en

haar waarschijnlijkst oudste vormen, vraagstukken namelijk

^) Zie A. Eéville, Les Religions des peuples non-civilisés I, p.

208—211.

^) De voornaamste werken, die van deze godsdiensten in 't algemeen
en van enkele hunner in 't bijzonder een goede voorstelling kunnen

geven, zullen wij in de Bibliografie vermelden.
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die voorhistorische toestanden raken, als zoodanig buiten

onze beschouwing liggen. Onze geschiedenis vangt niet aan^

voordat de werkelijke geschiedenis begint, dat is daar, waar

historische oorkonden en gedenkteekenen spreken of een

wèlgestaafde overlevering den toets der critiek kan door-

staan. Alleen wanneer in een godsdienst zelven de onmis-

kenbare sporen van een voormaligen toestand te vinden zijn,

of de vergelijking van twee of meer zelfstandige, doch ver-

wante godsdiensten recht geeft omtrent zulk een toestand

gevolgtrekkingen .te maken, zullen wij daarvoor de oogen
niet sluiten. Toch zullen wij ons daarbij tot het allerzekerste

bepalen. Ook kimnen wij niet geheel zwijgen over godsdien-

sten, van wier geschiedenis zoo goed als niets bekend is,

doch die, op een of ander tijdstip met een der groote his-

torische godsdiensten in aanraking zijn gekomen en daarop
invloed hebben uitgeoefend. Bij de behandeling der ver-

schillende godsdiensten houden wij ons aan de clu?onólogische

orde, waarin
zij op het tooneel der wereldgeschiedenis zijn

opgetreden.

Beginnen mj met de oudste geschiedenis, dan spreekt

vanzelf, dat öf de Egyptische, of de Oud-babylonische
moet voorafgaan; de vraag kan alleen zijn, welke van deze

beide. Een rol in de wereldgeschiedenis heeft Babel zeker

vele eeuwen eer dan Egypte gespeeld, al klimt beider

bijzondere historie ongeveer even hoog op. Toch laten wij
den Egyptischen godsdienst voorafgaan. Als godsdienst is

hij inderdaad antieker en heeft hij eer zijn toppunt van

ontwikkehng bereikt dan de Babylonische, en deze kan ook

moeihjk door den Egyptischen gescheiden worden van de

jongere semietische godsdiensten, waarmede hij zoo nauw

samenhangt. Na de meestal semietische godsdiensten van
West-Azië zou, als erfgenaam van de wereldheerschappij,
Perzië aan de orde zijn. Maar de Iranische godsdiensten,
ook de Zarathustrische, zijn niet te begrijpen, zonder eenige
kennis van de nauwverwante Indische. Wij laten dus op
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de semietische godsdiensten der oudheid eerst de Oud-

Indische, dan de Oud-Perzische volgen en wenden ons

daarna over Klein-Azië naar Griekenland en Italië.

Vooreerst bepalen wij ons tot deze, en dus tot de gods-

dienstgescliiedenis der oudheid. De inwendige ontwikkeling,

de verbreiding en de onderlinge worsteling der drie zooge-

naamde wereldgodsdiensten, het Buddhisme, het Christendom

en de Istóm, die het onderwerp der nieuwe geschiedenis

van den godsdienst uitmaken, liggen nog buiten ons bestek.
•^)

Of wij het synlo'etistische tijdperk, waarin het Christen-

dom ontstond en dat den overgang van de oudheid tot de

nieuwe wereldeeuw vormt, een der belangweldcendste gedeelten

onzer historie, ook nog zullen kunnen bespreken, moet de

tijd leeren. Li elk geval moet het als geheel beschreven

worden en dus eerst nadat de geschiedenis van den gods-
dienst bij de heerschende volken der oudheid is afge-

handeld.

Mist men hier meer dan éen belangrijken godsdienst,

die toch in een algemeene hierografie^ dat is in een vol-

ledige gerangschikte beschrijving van alle godsdiensten der

wereld niet zoude mogen ontbreken, men houde het uit-

gesproken doel van dit werk in het oog : namelijk den ont-

wikkelingsgang van den godsdienst in de oudheid te schetsen.

Godsdiensten nu, die, hetzij doordat de volken, waarbij ze

bloeiden, zich van de andere afgezonderd hielden, hetzij door

de verwijderde ligging van hun land daarmee geen betrek-

kingen onderhielden, hebben op dien ontwiklcelingsgang

geen invloed kunnen uitoefenen. Om die reden behooren

bij voorbeeld de Chineesche en Japansche godsdiensten niet

^) Indien ik mij ooit waag aan het samenstellen van een overzicht

der nieuwere godsdienstgeschiedenis, zal het slechts met medewerking
van anderen kimnen geschieden. Ik ben niet in staat ook daarvan een

bepaalde studie te maken, en niet geneigd éen eenvoudige compilatie

uit de werken van anderen te leveren.

Natuurlijk, dat het Buddhisme als Indische secte wel ter sprake komt.
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in ons verband. Bij andere godsdiensten, al grensde hun

gebied aan dat der door ons besprokene, was het uitoefe-

nen van zulk een invloed onmogelijk, omdat
zij

zelven het

standpunt der barbaarschheid nog niet te boven waren. Dit

geldt van de godsdiensten in Noord- en Midden-Arabië

zoowel als van die in Noord- en Midden-Europa, Kelten,

Teutonen en Skandinaviërs. Yan een geschiedenis dezer

religiën kan geen sprake zijn; wat eenigszins dien naam

zou mogen dragen behoort tot een latere periode. Die der

onbeschaafde of halfbeschaafde volken van Amerika, Poly-

nesië, Afril?a, Noord-Azië en Noord-Oostehjk Europa zijn

vanzelf uitgesloten, om redenen reeds vroeger besproken, en

omdat wij in 't geheel niet weten, wat zij
in zoo vroege

oudheid waren. De eigenaardige plaats van deze alle is in

de beschrijvende hierograüe.

Het tooneel der wereldgeschiedenis in de oudheid is het

grootste deel van Zuid-, Midden- en West-Azië, het Noorden,

vooral het Noord-Oosten van Afrika en het Zuiden van

Europa. Op dit gebied zullen wij ons uitsluitend bewegen.
De geschiedenis van Oost-Azië staat dan nog geheel op
zichzelf en zou slechts een aanhangsel of parallel kunnen

vormen bij 'tgeen wij nu voorgenomen hebben te schetsen.

Dat in die schets nog vele leemten en onzekerheden moe-

ten bhjven, mag niet geloochend worden. In weerwil van

de groote ontdelddngen, die onze kennis van de oudheid

zoozeer hebben uitgebreid en die nog steeds met nieuwe

worden vermeerderd, in weerwil van de verbazende vorde-

ringen, door de samenwerking van vele geleerden in 't recht

verstand van Veda en Avesta, van de spijkerschriftteksten uit

Babel en Assur en de hieroglyfische en hieratische geschrif-

ten van Egypte gemaakt, en ofschoon dus de bronnen voor

ons onderzoek steeds rijker toevloeien, zoo zelfs dat het

uiterst moeilijk wordt de stof te beheerschen, bhjft er nog
veel duister, en staan wij dikmjls verlegen, waar wj iets

dieper dan de oppervlakte willen doordringen en de eigen-
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lijke beteekenis der verschijnselen begrijpen. Wij moeten

dus in onze gevolgtrekkingen bij uitstek behoedzaam zijn.

Een zekere divinatie, die echter alleen door groote ver-

trouwdheid met het onderwerp gerechtvaardigd wordt, is

hier niet uitgesloten. Maar toch moet steeds de grens tus-

schen hetgeen met zekerheid gesteld en datgene wat slechts

met waarschijnlijkheid vermoed kan worden, scherp in 't

oog gehouden en eerlijk aangewezen Avorden. Wij zullen

ernstig trachten, daarin niet te kort te komen.
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DE GODSDIENST IN EGYPTE.

B E o ISr N E N.

Een volledige opsomming der bronnen, waaruit de kennis

van den egyptischen godsdienst en zijn geschiedenis moet

geput worden, zou een overzicht der geheele egyptische

literatuur moeten zijn, voor zoover
zij

door uitgaven, ver-

talingen en bewerkingen bekend is. Het godsdienstig leven

is in de oudheid, en vooral in Egypte, zoozeer met het

maatschappelijke en staatkundige saamgeweven, dat er nau-

welijks éen letterkundig voortbrengsel of éen document te

vinden is, waaruit ten opzichte van den godsdienst niet iets

kan worden geleerd. Wij bepalen ons dus tot die teksten,

welke daarop rechtstreeks betrekking hebben en noemen er

alleen de voornaamste van. ^)

Onder alle neemt zeker het zoogenaamde Doodenboek,
ook wel Boek der Opstanding, Rituel funeraire en, naar den

titel der eerste hoofdstukken. Boek van 't uitgaan op den

dag genoemd, de eerste plaats in. Het is eigenhjk geen

boek, maar een verzameling, of juister gezegd, een bundel

verzamelingen van teksten, die over het leven na den dood

handelen en bestemd zijn, om door hun magische kracht

den doode, op zijn reis naar de woningen der eeuwigheid,

^) Een rijke opgave van de bronnen voor de geschiedenis van Egypte
vindt men in de werken van Alfred Wiedemann, door mij in de Biblio-

grafie vermeld.

I. 2
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de overwinning te verzekeren. Ten tijde der 26e dynastie,

in de 7^ eeuw v. C, was het tot 165 lioofdstuklcen aan-

gegroeid, waarvan echter de laatste drie jonge toevoegsels

zijn. Sommige exemplaren hebben er nog veel meer. Slechts

in enkele deelen kan een bepaalde orde ontdekt worden.

De meeste dezer teksten, die ook afzonderhjk op de

wanden der graven en op de sarkofagen voorkomen, zijn

zeer oud, sommige zelfs vóór den Hyksostijd reeds meer-

malen overgewerkt en gecommentarieerd. Voor de eschato-

logie en den ritus heeft deze verzameling groot gewicht ;
de

mythologische zinspelmgen zijn dikwijls duister, wanneer ze

van elders geen Hcht ontvangen. Hst. 1 5.bevat zeer schoone

hymnen aan den Zonnegod gemjd. Vele gelijksoortige tek-

sten, 6f niet, of slechts ten deele in het Doodenboek opge-

nomen, zijn op de graven vooral der groote koningen gebei-

teld. Zoo o. a. de lange tekst, die de Litanie der Zon

genoemd wordt, en door Naville is uitgegeven. Aan het

Doodenboek verwant, doch zeker van jongeren oorsprong

zijn : Het Boek van hetgeen men vindt in de Tuau (het

Doodenrijk)., het Boek van de Poorten des Doodemijks, het

Ritueel van het Doodenoffer en het Boek der Balseming.

De eerste twee bescluijven den tocht van den gestorven

Zonnegod in de twaalf m^en van den nacht, in 't eene als

het doorreizen van 12 gewesten, in 't andere als het door-

trekken van 12 poorten beschi-even. De beide andere bevat-

ten zoowel de gebeden als de aanduiding der heilige han-

delingen bij den doodendienst en de balseming vereischt.

Nog jonger schijnen het Boek van de Ademtochten des levens,

vooral bij priesters en priesteressen van Amun in gebruik,

en de Klachten van Isis en Nefthys, beide tot hetzelfde

doel als de reeds genoemde bestemd. ïot de gewichtigste

ontdekkingen van den laatsten tijd behoort die der Pyra-

midenteksten, uit de pyrainiden van Una (5e dynastie) Teti

en Pepi I (6e dynastie). De verldaring is nog op menig

punt onzeker — Maspero gaf een volledige, doch naar zijn
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eigen bedoeling voorloopige vertaling in den Recueil van

1882—1884 — maar
zij hebben reeds het bewijs geleverd,

dat de osirische en de heliopolitaansche mythologie, die in

Egypte steeds de heerschende bleven, al vaststonden en

met elkander saamgesmolten waren ten tijde van het Oude Rijk.

Van de teksten, die niet met de vereering der dooden in

verband staan moeten vermeld worden: Magische Papyri,

zooals de M. P. Harris, die bestemd was den bezitter tegen

verschem'ende dieren en andere gevaren te beschermen, doch

zeer merkwaardige godsdienstige hymnen bevat ;
historische

Papyri, zooals de groote Papyrus Harris, waarin alles wordt

opgesomd wat Koning Ramses III aan de voornaamste tem-

pels geschonken heeft
; gedichten, zooals dat van Pentaura,

ter verheerlijking der heldendaden van Ramses H, en een

groot aantal hymnen aan de goden, bijzonder aan Amun-Ra,

Ptah, Thót, den Nijlgod en andere
; kalenders, waarin de

dies fasti et nefasti zijn opgeteekend, zooals de Papy-
rus Sallier IV.

; rituëele geschriften enz. Al is de zedenleer

in Egypte nog niet innig met den godsdienst verbonden,

toch zal men de zedenkundige vertoogen, zooals die naar

Ptahhotep (de beroemde Pap. Prisse, dien men 't oudste

boek der wereld genoemd heeft) en naar Amenemha I

genoemd, niet mogen verwaarloozen
;
en die de sprookjes,

zooals dat van de Twee Broeders (Batau en Anepu), van

den betooverden Prins en andere, niet kent, weet niet hoever

het geloof in magie bij de Egyptenaars ging. Verhalen, gelijk

de gescliiedenis van Saneha, een hoveling uit den tijd der

12e dynastie, of de reis van den Mohar in Kanaiin en Feni-

cië, beide waarschijnlijk verdicht, hebben ook voor den

godsdienst eenig belang.

Onontbeerlijk voor de kennis van den eerdienst en de

voorstellingen, die daaraan ten grondslag liggen, is de

bpstudeering der tempels en godenbeelden en van al de

voorwerpen, 'tzij die bij den cultus gebezigd werden, 'tzij

die waaraan als fctisen of amuletten een Avonderbare la-acht
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werd toegeschreven, vooral van de reliëfs op de wanden

der graven en der tempels, die veelal een geheele reeks

van plechtige handelingen, door den koning of een priester

ter eere eener godheid verricht, afbeelden.

Sedert de ontdekking van ChampoUion en de studiën der

Egyptologen, die op den door hem gelegden grondslag

voortbouwen, de inheemsche bronnen toegankelijk maakten,

zijn de berichten der klassieke schrijvers en van Manetho,

AToeger het eenige wat men bezat, tot bronnen van den

tweeden rang gedaald. Toch hebben ze, inzonderheid voor

de latere tijden, niet alle waarde verloren. Manetho's frag-

menten leveren voor de geschiedenis van den godsdienst

niet veel op. Waar Herodotos verhaalt wat
liij

zelf gezien

heeft, bijv. als hij den Ptahtempel te Memfis of het feest

van Bast te Bubastis beschrijft, is
liij goed te vertrouwen;

voor de oudere tijden heeft hij zich door onwetenden of

bedriegers laten misleiden. Diodorus Siculus heeft althans

goede bronnen gebruikt en ook zelf Egypte doorreisd, maar

voor den ouden tijd is hij even weinig te vertrouwen als

Herodotos en van mythologie heeft hij geen begrip. Van
veel grooter waarde is het beroemde geschrift: De Iside

et Osiride, dat gewoonlijk voor een werk van Plutarchus

van Chaeroneia doorgaat, doch door sommige geleerden aan

hem ontzegd wordt. Men mag echter niet vergeten, dat hij

de Osirism}'the geeft in haar jongste gedaante, euhemeris-

tisch verklaard en door het synkretisme bedorven. De
berichten van andere schrijvers, zooals Josefus en Clemens

Alexandrinus, hoe belangrijk ook op zichzelf, kunnen voor

den tijd, waarmee wij ons bezighouden, niet dienen, en

vooral wachte men zich de theosofische bespiegelingen van

een werk als Hermes Trismegistos ter verklaring van de

oude godsleer te bezigen.



EERSTE HOOFDSTUK.

INLEIDEND.

1. LAJSTD EN VOLKSAAED DER EGYPTENAARS,
IN VERBAND ]VIET HUN GODSDIENST.

Ellie godsdienst, vooral wanneer hij nog zooals de egyp-

tische tot de naturalistische behoort, ondervindt noodwendig
den invloed van het land, waar hij heerscht, inzonderheid

wanneer hij daar ook ontstaan is. De eigenaardigheden van

de smalle strook lands, die de Egyptenaars bewoonden, ten

oosten en westen door de woestijn begrensd en zich in de

lengte uitstrekkend van de Mjl-watervallen in het Zuiden

tot de Nijlmonden, die het Delta vormen in het JSToorden,

zijn bekend. Waar de vruchtbaarheid van den bodem en

het levensonderhoud der bewoners niet afhangen van de

wateren des hemels, maar van de regelmatige overstroomingen
der rivier, die tevens den grooten gemeenschapsweg tus-

schen Noord en Zuid uitmaakt, zullen stroom- en zonne-

goden in den regel de hoogste vereering genieten en moet de

beschrijving der bovenaardsche wereld, de mythische geografie,

een afspiegeling van dezen aardschen toestand zijn. Geen wonder

dan ook, dat van oudsher de Mjlgod Hapi, de aardsche

weldoener, niet minder dan de hemelsche, algemeen werd

vereerd
; dat men hem, niet slechts in zijn eigen stad

Nilopolis, maar ook aan andere plaatsen prachtige tempels

oprichtte ; dat men door talrijke en kostbare feesten te
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zijner eere hem poogde te bewegen om zijn zegeningen niet

terug te houden, en dat men zich zelfs de andere wereld

niet kon voorstellen, dan als een land, evenals Egypte,
doorsneden door een machtigen stroom, waarop 's nachts de

zonneboot voer. En dat Hitpi niet de eenige riviergod van

Egypte was, zal later bUjken. Voorts in een klimaat, voor

de instandhouding van oude gedenkteekenen zoo uiterst

gunstig, dat zelfs handschriften op papyrus eeuwenlang

ongedeerd blijven, laat zich een eerbiedige gehechtheid aan

het oude ook in den godsdienst gemakkelijk verklaren en

verwondert men zich niet het dum'zame, het onverganke-

lijke, hetgeen „millioenen van jaren" standhoudt als het

hoogste ideaal te hooren uitspreken. Inderdaad, wanneer

men den godsdienst van Egypte, niet zijn eigenaardige

mythen en godengestalten, zijn gebruiken, zijn heilige dieren

nauwkemig beschouwt, is men gedwongen tot de slotsom,

dat hij daar en nergens anders thuis behoort en in dezen

vorm daar moet ontstaan zijn.

Intusschen is er goede grond voor de vroeger algemeen

aangenomene, thans door sommige ethnologen betwijfelde,

onderstelling, dat de kern der bevolking van Egypte, evenals

hun westeKjke en zmdeHjke naburen en verwanten, de Libyers

of Mammen en de Kushieten en Nubavolken, niet oorspron-

kehjk tot de Nigritiërs, maar veeleer tot het Kaukazische

ras behoorden, en alzoo in overouden, vdorhistorischen

tijd hun latere woonplaatsen zouden zijn binnengetrokken,

waar zij
dan een oudere, in beschaving lager staande,

bevolking aantroffen en aan zich onderwierpen. Taalweten-

schap en vergehjkend onderzoek der oud-egyptische schedels

voeren tot deze hypotheze. De groote overeenkomst der egyp-

tische taal, vooral in haar oudst bekende periode, met de

semietische talen kan niet geloochend worden, ofschoon ook

overeenkomsten met arische talen niet ontbreken. Ook de

scherpe tegenstelling tusschen de grofst-zinnelijke, aniim's-

tische voorstellingen en magische praktijken en de verhe-



m VERBAm) MET HUN GODSDIENST. 23

venste leeringen, die elk in den egyptischen godsdienst

treft en die noch door het aannemen eener exoterische en

esoterische leer, noch door een hemelsbreed verschil in ont-

wikkeling tusschen de hoogste standen en de meerderheid

des volks genoegzaam verklaard wordt, zou voldoenden

grond vinden in •

de samensmelting tusschen twee zoo ver-

schillende volken. De dierendienst en een aantal andere

animistisch-magische gebruiken bij de Egyptenaars in zwang,

hebben werkelijk veel overeenkomst met hetgeen elders in

Afrika, bij alle Nigritiërs, wordt aangetroffen. Daarentegen

mag men in de mythologie en in verscheiden godsdienstige

beschouwingen der Egyptenaars een zeer groote overeen-

komst met in West-Azië heerschende voorstellingen en

gevoelens niet miskennen. Moet men voor de egyptische

beschaving een geheel zelfstandige, aan die der semietische

geheel vreemde, ontwikkeling aannemen, dan zijn noch deze

overeenkomsten noch die der taal te begrijpen.

Nauwkeurig aan te wijzen, welke bestanddeelen van de

Egyptische godsdienst en mythologie door het heerschende

ras uit hun stamland meegebracht en met de in 't Mjldal
inheemsche vermengd zijn, is niet meer mogelijk. Als haar

geschiedenis aanvangt is de egyptische religie reeds gego-
ten in een vorm, dien zij, hoe ook in bijzonderheden gewij-

zigd, de eeuwen door behouden zal en die zich, althans

ethnisch, niet meer laat ontleden. Bij de Egyptenaars zelven

schijnt toen reeds alle heugenis aan dit verschil in volks-

aard verloren te zijn gegaan. Men kan hier slechts gissen.

Maar dat de mythe van Osiris, bij voorbeeld, van de west-

aziatische Tammuz-Adonis-mythe niet wezenlijk verschilt,

dat Hathor, hoe men ook haar naam moge verklaren, dezelfde

godin is als de Astarte, (Istar, Astart, Athtar) die alle

semietische volken vereeren, blijf ik staande houden, in

weerwil van de daartegen ingebrachte bezwaren. Wij zullen

zien, hoe deze hypotheze op de wording van den egypti-
schen godsdienst een eigenaardig licht werpt.
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2. HYPOTHEZEN OMTRENT DE WORDING VAN DEN

EGYPTISCHEN GODSDIENST.

Oorsprong en wording van den egyptiscken godsdienst

vallen in een vóorlüstorischen tijd, waaruit geen gedenkstukken
tot ons zijn gekomen. De oudste teksten, die men bezit,

zelfs die uit den tijd der pyramiden-bouwers, zijn niet de

oorkonden eener nieuwe leer of van een pas gestichten gods-

dienst, maar van een religie, die, evenals het schrift, de

kunst en de geheele egyptische beschaving van die eeuwen,

reeds een langdurige ontwikkeling achter zich had. Men
kon niet nalaten zich de vraag te stellen, van welken aard

die ontwikkeling en wat haar uitgangspunt moet geweest zijn,

en 't is voor de beoordeeling en zelfs voor het recht ver-

stand van den egyptischen godsdienst van 't hoogste gewicht,

dat men zich daaromtrent een overtuiging vorme. Tot een-

stemmigheid is men echter ook thans nog niet gekomen.
Twee hoofdrichtingen, schoon elk in verschillende schakee-

ringen, staan hier Kjnrecht tegenover elkander. Volgens de

eenen zijn de 't
zij pantheïstische, 't

zij henotheïstische,

't
zij monotheïstische denkbeelden, die men niet alleen in

de pyrajnidenteksten, maar ook in de oudste hoofdstukken

van het Doodenboek aantreft, het oorspronkeUjke, en de

daarmee verbonden magische en animistische voorstellingen

en handelingen of een gevolg van verbastering, öf moet

daaraan een mystieke, symbolische, allegorische beteekenis

worden gehecht ^). Volgens de anderen is het tegenoverge-

stelde het geval en zijn de magische, animistische, polythe-

istische bestanddeelen van den egyptischen godsdienst de

oudste
;
de leer, dat de veelsoortige en veelvormige goddehjke

wezens die men aanbad, slechts openbaringen of leden van één

^)
Dat aan dit voorhistorisch monotheïsme of pantheïsme een oor-

spronkeHjk polytheïsme kan zijn voorafgegaan wordt door sommige
voorstanders dezer beschouwing, bijv. door Pierret, niet geloochend.
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enkelen, pantheïstisch gedachten god zijn of dat éen God,

als de oorspronkeHjk eenige, hen allen als zijn kinderen of

schepselen oppermachtig beheerscht, moet eerst van lieverlede

in de priesterscholen gevormd en alleen het eigendom der

meer ontwikkelden geweest zijn ^).

De onderstelling, die wij in de tweede plaats noemden,

komt ook ons de waarschijnlijkste, zelfs de eenig mogelijke

voor. Een voorhistorisch monotheïsme onderstelt een graad

van ontwikkeling en een vordering in het wijsgeerig naden-

ken, die bij een nog barbaarsch volk niet denkbaar zijn.

Ook de egyptische godsdienst is van animisme en magisch

polydaemonisme uitgegaan en zoo eerst tot polytheïsme

opgeklommen. Dit polytheïsme ontwil^kelt zich dan in twee

geheel tegenovergestelde richtingen. Aan den eenen kant

wordt de godenwereld, door bijeenvoeging van plaatsehjke

godsdiensten, een gevolg van de onderwerping der verschil-

lende gewesten met hun godsdienstige middelpunten aan het

gezag van éen koning, en door overneming van vreemde

godheden, steeds rijker. Aan den anderen kant nadert men
het monotheïsme meer en meer, zonder het ooit helder en

') De eerstgenoemde richting werd vroeger vooral door Emmanuel
de Eougé vertegenwoordigd; in den jongsten tijd waren PieiTet en

Brugsch haar voornaamste verdedigers. Le Page Eenouf staat eenigszins

aan hunne zijde en past de hypotheze van een oorspronkelijk Henotheïsme,
die hij van Max Muller overneemt, op den egyptischen godsdienst toe.

De tweede richting vindt haar voorname voorstanders in Pietschmann,

Maspero, Ed. Meyer en Erman. Ook Lieblein, ofschoon hij eenigszins

zijn eigen weg gaat, moet daartoe worden gerekend. Schrijver dezes is

altijd, zoowel in zijn Vergelijkende Geschiedenis als in zijn Geschie-

denis van den Godsdienst een verklaard tegenstander der eerste richting

geweest. Volgens Lepsius is het uitgangspmit van den egyptischen

godsdienst de zonnedienst in verschillende vormen geweest. Een goede

uiteenzetting van de verschillende gevoelens (voor zoover die toen gege-
ven kon worden; Ed. Meyer heeft zijn denkbeelden sedert gewijzigd
en Erman had zich nog niet uitgesproken) vindt men bij Chantepie
de la Saussaye, LB. der Religiotisgeschichte, I, S. 272 flf.
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ondubbelzinnig uit te spreken. De geleerden trachtten beide

met elkander overeen te brengen, onder anderen door de

vele goden voor te stellen als de openbaringen van den

éenen, ongeschapen, verborgen God, zijn leden, door hem-

zelven geschapen.

Men heeft dus recht meer dan vroeger nadruk te leggen

op de plaatseUjke eerediensten, maar gaat te ver, wanneer

men aan de lokale goden geen andere beteekenis wil toe-

kennen, dan heer der plaats te zijn. Hoe primitief de voor-

stelling ook geweest zij, die men zich van die goden maakte,

elk had zeker zijn eigen karakter, dat nog dikwijls te her-

kennen is, ook nadat de theologie eener pfiesterschool het

vervormd heeft. In die gewestelijke eerdiensten ligt de oor-

zaak dat de dierenvereering, die aanvanlsieHjk zuiver animis-

tisch moet geweest zijn, en in de oudheid algemeen verbreid

was, nergens zulk een hoogte bereikte als in Egypte. Mogen wij

aannemen, zooals boven vermoed werd, dat de ontwikkeling

der egyptische beschaving en godsdienst aan de vermenging
van twee rassen, m. a. w. aan een kaukazische nederzet-

ting te midden eener nigritische bevolldng, te danken is,

dan mogen wij ons den loop van zaken aldus voorstellen:

Toen het uit Azië afkomstige volk er in geslaagd was,

niet alleen om zijn gezag in de verschillende gewesten te

vestigen, maar ook een staat te stichten, die ze alle omvatte

en zich over de twee groote deelen des lands uitstrekte,

moest er ook naar zekere eenheid in den godsdienst gestreefd

worden. Het bestaande werd geëerbiedigd ,
al het oude, zelfs

het magische en ammistische in den eerdienst, bleef in

stand. Maar men poogde het zooveel mogelijk overeen te

brengen met het godsdienststelsel der overheerschers. Het

grove animisme werd met een waas van mystiek overgoten.

De dieren werden voortaan slechts vereerd als de vertegen-

woordigers of de belichaming van hoogere wezens. De plaat-

selijke goden werden met de hoogste godheid der priesters

in verband gebracht of zelfs, hoe Aveinig ze er ook op gele-
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ken, er mede vereenzelvigd. Dit viel te gemakkelijker, omdat

ook deze god nog altijd natuurgod was en ook dit aziatische

ras, gelijk alle volken der oudheid, zijn heilige dieren moet

gehad hebben
;
beide godsdiensten, de inheemsche en de van

buiten ingevoerde, dus wel in ontwikkeling, maar niet in

aard verschilden.

Deze hypothezO; die haar wetenschappelijk recht ontleent

aan hetgeen de geschiedenis en de volkenkunde leeren, worde

beschouwd als een poging om hetgeen er tegenstrijdigs schijnt

in de egyptische religie uit haar waarschijnlijke wording te

verklaren.

3.' TIJDPEEKEN DEE EGYPTISCHE GODSDIENST-

GESCHIEDENIS.

Vrij algemeen was men gewoon de geschiedenis van

Egypte, wier aanvang door de meesten in of vóór de 40e,

door sommigen reeds in of vóór de 50e eeuw v. C. gesteld

wordt, te verdeelen in die van het Oude, het Middel en

het Nieuwe Rijk, maar was het niet altijd eens over de

vraag, well?:e dynastieën tot elke dezer perioden moesten

gerekend worden. Deze strijd, evenals die over het vraag-

stuk, of al de door Manetho genoemde dynastieën achter-

eenvolgens, dan wel sonmiige daarvan gelijktijdig geregeerd

hebben, is voor de godsdienstgeschiedenis van ondergeschikt

belang, en dat te meer, omdat in de geschiedbronnen, hoe

rijk ze ook zijn, groote leemten bestaan en wij van verschei-,

den, zelfs zeer lange tijdperken niets anders kennen dan de

namen der koningen. De geschiedenis van den egyptischen

godsdienst vóór de grieksch-macedonische heerschappij zullen

mj daarom het best verdeelen in een Memfitische ^), een

*) Wij noemen haar zoo, ofschoon de eerste twee dynastieën Thinitische

en de 5e Elefantinische heeten, het laatste volgens Lepsius bij vergis-

sing. De zetel van 't bewind was Memfis.
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eerste Thebaansche, een tweede Thebaansche en eene periode;

die wij kortheidshalve de Saïtische zullen noemen, ofschoon

te dien tijde ook andere noord-egyptische koningshuizen, uit

Tanis en Bubastis, een wijle den voorrang hadden en zelfs

zoogenaamde Kushieten of Ethiopiërs, eigenhjk afstamme-

lingen van de thebaansche priestervorsten, die in Ethiopië

een eigen rijk gesticht hadden, geruimen tijd de opperheer-

schappij voerden. Tusschen de eerste en tweede Thebaansche

periode ligt die der vreemde overheersching of der Hykyssös,
waaromtrent wij echter, bijzonder wat de religie aangaat,

zoo goed als niets weten.

Elk dezer tijdperken heeft zijn eigen godsdienstig karak-

ter. Men heeft wel beweerd, dat er van een geschiedenis

der egyptische rehgie niet wezenlijk sprake kan zijn, omdat

zij van den vroegsten tijd tot de zegepraal des Christendoms

dezelfde bHjft, en als bewijs daarvoor voerde men aan, dat

heilige teksten uit den tijd der Pyramidenbouwers of nog

vroeger eeuwen afkomstig, steeds als zoodanig beschouwd en

gebruikt werden onder de romeinsche heerschappij. Men zou

echter op denzelfden grond kunnen loochenen, dat ook van

het Christendom, den Islam, of welken anderen godsdienst

ook, die zich op een Heüige Schrift uit vroeger eeuwen

beroept, een geschiedenis kan worden geschreven. Zonder

twijfel, geen volk, dat het egyptische in behoudzucht over-

trof. Hetgeen eenmaal bestond werd zooveel mogelijk geëer-

biedigd. Maar niet alleen werd er gedurig iets nieuws aan

.toegevoegd, wij hebben ook overtuigende bewijzen, dat de

heüige oorkonden in verschillende tijden geheel verschillend

werden opgevat. De eerdienst onderging, zoover wij weten,

althans voor 't uiterhjk niet veel wijziging; zooals dat trou-

wens in de meeste, met name der oude godsdiensten, het

geval is, maar zelfs hier blijft niet alles onveranderd. De
nationale hoofdgoden komen als zoodanig, met een paar zeer

gewichtige uitzonderingen, reeds op de oudste monumenten

voor, en wat steeds den grondslag der egyptische godsdienst-
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leer heeft uitgemaakt wordt daar al uitgesproken, maar dat

ook in Egypte van hervorming en reactie, van godsdienstige

ontwikkeling en tijdehjken teruggang sprake kan zijn en ook

daar het religieuze denken niet stilstond, kan, zelfs met de

gebrekkige hulpmiddelen die wij bezitten, worden aangetoond.



fi.

TWEEDE HOOFDSTUK.

DE GODSDIENST IN HET MEMFITISCH TIJDVAK.

(het oude rijk.)

1. DE HOOFDGODEN.

Men is in den laatsten tijd zeer geneigd het geheele

Pantheon van Egypte voor te stellen als ontstaan uit de

deels door de omstandigheden veroorzaakte, deels door god-

geleerde scholen uitgedachte samensmelting van de plaatse-

lijke eerdiensten; eene meening^ waaraan een betrekkelijke

waarheid niet kan worden ontzegd. Maar zelfs de ijverigste

verdedigers van dit gevoelen zien zich genoodzaakt, enkele

hoofdgoden, die algemeen in Egypte vereerd werden en dus

als nationale goden beschouwd moeten worden, daarvan uit

te zonderen. Men zou dan ook onmogelijk kunnen staande

houden, dat deze goden als beschermheeren van het een of

ander gewest of van een enkele stad begonnen en alleen

door begunstiging der omstandigheden, door den invloed

eener priesterschool of door het verheffen van die stad tot

residentie, tot algemeene landsgoden verheven waren. Blind

ook voor de zekerste uitkomsten der vergelijkende mythologie,

heeft men niet gezien dat sommige der oudste goden van

Egypte, ofschoon de egyptische nationaliteit en de natuur

des lands daaraan een eigenaardige gestalte hebben gegeven,

in zekeren zin ouder zijn dan het egyptische volk zelf. Tot
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die goden behooren : de zegevierende, doorgaans in de zon

belichaamde, lichtgod, die de slang of draak der duistei-nis

doodt of althans den demon der duisternis bestrijdt en over-

wint zonder hem te dooden
;
de god, die met geweld schei-

ding maakt tusschen hemel en aarde, door den eerste op te

heffen; de weldadige god-koning, die door zijn vijandigen

broeder gedood wordt, waarna zijn weduwe, door den moor-

denaar vervolgd, in 't geheim een zoon ter wereld brengt,

die bestemd is de wreker zijns vaders te worden en, terwijl

deze laatste in het Doodenrijk heerscht, zijn rijk op aarde

te bestieren. In Egypte werd de eerste mythe verbonden

met den zonnegod Rê, of E,ê of, en waarschijnlijk reeds vroe-

ger, met den lichtgod Horos, die dan als de oudere steeds

onderscheiden wordt van den geHjknamigen zoon van Isis,

den wreker zijns vaders, maar oorspronkelijk dezelfde is;

de god, die scheiding maakt tusschen de nauwvereenigde
aard- en hemelgoden Seb (Keb ?) of Sibu en Nu of Nuït,

is Su, en in de laatstgenoemde mythe spelen Osiris en Set

met Isis en den jongen Horos en eenige andere goden van

hun kring de hoofdrol.

Reeds in de oudste oorkonden, in het Doodenboek en in

de Pyramiden-teksten, zijn de meeste dezer goden, die vroe-

ger zelfstandig moeten geweest zijn, met elkander verbonden

en komen
zij, in genealogische orde gerangschikt voor als

„de heeren van An of On (HeHopoHs)". Ook is Rö, daar

reeds met den ouden hoofdgod van die plaats, Tum of Atum,

samengesmolten en zonder tegenspraak de grootste aller goden.
Wel worden er verscheiden goddeUjke wezens vermeld, van

wie men later niets meer verneemt en die misschien toen

al tot een vroeger tijdperk behoorden, maar van de voor-

name goden, die men alle eeuwen door in Egypte vereerde,

wordt er nauAvHjks éen gemist. "Wel verre dus van te getui-

gen voor monotheïsme en grooter eenvoud in den godsdienst,

openbaren zij een rijker polytheïsme dan in een der latere

tijdperken bestond en een magische mystiek, zoo duister en
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verward, dat de latere magische teksten daarbij vergelelcen

haast helder en redelijk schijnen.

B^ of Rê, de eigenhjke Zonnegod, wiens heilig dier de

sperwer was en wiens beeld daarom ook in den regel een

sperwerkop heeft, was misschien in den oudsten tijd nog
niet wat hij later worden zou, de nationale god bij uitne-

mendheid, maar toch, zoo al niet de hoogste, een der hoogste

en vereerdste goden van Egypte. Ook de bennu-vogel, een

reigersoort, waarvan de Grieken den uit zijn asch herleven-

den foenix gemaakt schijnen te hebben, en de obelisk golden
als zijn belichaming. Achtereenvolgens in twee booten legt

hij dagelijks den weg van 't Oosten naar 't Westen af. Hier

treedt hij 's avonds het rijk der duisternis binnen, kampt
er tegen de veelsoortige monsters, die hem daar te gemoet

treden, bestrijdt vooral zijn felsten tegenstander, de slang

Apap, en treedt dan 's morgens zegevierend^ eerst als „de

wordende" Hopra, onder het beeld van den kever {hoper)

voorgesteld, daarna als Horos op den horizon (Harmachis)

uit den glans van 't morgenlicht te voorschijn, bestijgt met

zijn trawanten weer zijn morgenboot en de dubbele tocht

vangt van nieuws weder aan. Dit is zijn hoofdmythe. Andere

omtrent hem verhaalde sagen behooren althans in den vorm,

waarin zij
werden overgeleverd, waarschijnHjk nog niet tot

den oudsten tijd. Tum, de groote god van Heliopolis (An)

en Pithom {^M-Tuin), de onzichtbare, in 't verborgen wer-

kende Schepper, werd beschouwd als de gestalte van R^
vóór zijn wedergeboorte, ofschoon hij vroeger misschien een

zelfstandige god is geweest.

Su, aan verscheiden plaatsen, doch vooral te Heliopolis

vereerd, en aldaar met zijn gade Tafnut beschouwd als 't

eerste godenpaar, door Tum zelven zonder gade geteeld,

soms evenals zij
in leeuwengedaante, doch meestal voorge-

steld als een man, die staande op de aarde met zijn twee

armen het uitspansel omhoog houdt, is, gelijk zijn naam

aanduidt en zijn mythe verhaalt, „de verhefFer", de god van
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den morgenstond, door wiens macht de hemel, de godin

JSTii, die 's nachts op de aarde, den god Seb, schijnt te

rusten, van haren gemaal gescheiden wordt. Een spelen met

de dubbelzinnige beteekenis van zijn naam maakte hem later

tot den god van den verschroeienden wind, wat hij zeker

oorspronkelijk niet was. De oudste beteekenis van Tafnut

is even moeilijk te verklaren als van alle andere egyptische

godinnen, die zonder uitzondering tot hemelgodinnen gemaakt

worden ;
maar er is reden om aan te nemen, dat

zij
't mor-

genrood vertegenwoordigt.
*

Door de daad van èu ontstaan twee goddelijke wezens,

Seb (Keb) of Sibu, de god der aarde, en Nu of Nuït, de

godin des hemels, door de Egyptenaars beschouwd als de

stamouders der familie, wier werkelijk hoofd Osiris werd.

De mythe van Osiris kennen wij volledig alleen door Plu-

tarchos. Tallooze zinspelingen in egyptische teksten bemj-

zen, dat hij haar in hoofdzaak getrouw heeft wedergegeven,

al is zij bij hem tot een euhemeristisch gekleurd sprookje

geworden, naar het schijnt met fenicische bestanddeelen ver-

mengd. De hoofdtrekken zijn bekend. Osiris, een rechtvaar-

dig en goed heerscher over Egypte, waar hij de grondslagen

der beschaving en der godsvereering legde, wordt na zijn

terugkeer van een buitenlandsche reis, tot verbreiding dier

beschaving ondernomen, door zijn broeder Set met list gedood,

door zijn gade en zuster Isis en zijn andere zuster ISTefthys

beweend, door Horos, den zoon van Isis, die na den dood

des vaders geboren is, gewroken, is intussohen heerscher in

het Rijk der dooden gcAvorden, tenvijl zijn aardsche heer-

schappij op zijn zoon overgaat. Anubis, de zoon van ISTef-

thys, en Thót, de een als geleider naar de doodenwereld,
de ander als de rechtvaardiger van Osiris en de helper
van Horos in zijn strijd tegen Set, spelen elk in de mythe
hun eigen rol. Zeer verschillend wordt deze mythe verklaard.

Volgens velen — het laatst Ed. Meyer — is Osiris oor-

spronlielijk een zonnegod, de oude, die vroeger heerschte
I- 3



34 DE HOOFDGODEN.

en nu in het Doodenrijk den scepter voert
; Isis, de godin

van den oostelijken hemel, is zijn eigenlijke gemalin, maar

als hij 's avonds zich met den westeKjken hemel, Nefthys,

vereenigt, teelt hij met haar den wachter der graven, Anu-

bis. De jonge zonnegod, Horos, zijn zoon, wordt eerst gebo-

ren en eigenlijk geteeld na zijn heengaan en wreekt zijn

vader op den god van dood en duisternis Set. Anderen

meenen, dat de vereeniging van Osiris met den zonnegod
van jonger dagteekening is. Maspero houdt hem voor den

eersten mensch en doode, wat zeer juist is, maar de andere

beteekenis niet uitsluit, zooals andere mythologieën bewijzen

(Yama, Yima, Minos, Kronos). In geen geval kan men hem
met Wiedemann een ideaalmensch en koning noemen, na

zijn dood vergood, zonder geheel moderne voorstellingen

aan de menschen uit voorhistorische tijden toe te schrijven.

Evenmin mag men in de mythe de afgetrokken enmjsgee-

rige denkbeelden zoeken, die Brugsch daarin gelegd heeft,

maar terecht heeft deze geleerde in Osiris denzelfden god
als' Dionysos herkend, mits wij niet zoozeer aan den griek-

schen, als wel aan den westaziatischen god der vruchtbaar-

heid van aldier en wijngaard, den naar 't jaargetij sterven-

den
,
en herlevenden god denken. Het eigenlijk gebied van

Osiris in het Doodenrijk zijn dan ook de vruchtbare Aalu

of Jalu-velden, en hij behoudt dat als de denkbeelden omtrent

de andere wereld uitgebreid en gewijzigd zijn. Hij is de

weldadige god, het goede wezen (ünnofer) aan wiens wer-

king men alle verschijnselen van groei en leven in de natuur

toeschreef, en die zich dus in de koesterende zonnewarmte,

maar ook in de bevruchtende Nijlwateren openbaart, en zelfs

als wijngod voorkomt ;
daarom stichter van beschaving, land-

bouw en gezeten leven en in Egypte overal, doch in den

historischen tijd hoofdzakelijk als koning van het Dooden-

rijk en voorbeelding van eiken vromen doode vereerd. Zijn

broeder Set is in alles zijn tegenbeeld. Van hem versclu-oeiende

hitte en daardoor dorheid, ziekte, dood. Hijzelf, door Horos
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"Ontmand, is onvruchtbaar. Maar hij blijft een machtige en

gevreesde god, krijgsgod vooral, die den koningen den boog
leert hanteeren en naar wien zij

hun zonen noemen, zelfs

dan nog, als men zijn overeenlcomst met den Baal van

Egypte's vijanden, de Hittieten en de Semietische nomaden

heeft opgemerkt. Eerst veel later, door andere oorzaken,

wordt hij een boos wezen, welks naam en beeld men op de

monumenten uitwischt.

Het is in den laatsten tijd gewoonte geworden Horos,

den zoon van Isis (Horu-se-Isi) scherp te onderscheiden

van den
'

ouden Horos (Haroëris, Horu-uer), doch zonder

voldoenden grond. Twee verschillende godsgestalten zijn zij

zeker^ maar 't is dezelfde god ;
als kind (Har-pe-hruti) op

den schoot zijner moeder gekweekt, als jeugdig zonnegod

wreker zijns vaders, strijdende tegen Set, is hij in de Osiris-

mythe opgenomen. Bekleedt hij daar een ondergeschikte

plaats, in andere mythen is hij de hoofdgod, de groote, de

gouden Horos, ook strijdende doch tegen de machten der

duisternis en niet louter zonnegod, maar god van den hel-

deren hemel bij dag en nacht, waarom hem zon en maan

behooren als twee oogen en
liij

niet alleen in de gevleu-

gelde zonneschijf (Hud), maar ook in sommige planeten

zich openbaart. Zijn naam Horu of Har schijnt oorspronkelijk

.^den hoogen" „den oppersten" te beduiden en als hemel-

god steunt hij op zijn vier zonen, de vier windstreken of

cardinale punten. Wanneer de Osiraansche mythe verhaalt,

-dat Set een der oogen van Horos uitrukt en Thót dit redt,

geeft zij in haar eigenaardige taal te kennen, dat de natuur

der twee goden niet verschilt, maar de werking van den

een beperkt is.

Hathor, wier naam, hij moge dan al of niet met Istar,

Astart, Athtar samenhangen, nooit als huis van Horos mag
opgevat worden ^), staat wel naast Horos en is evenals hij

*) Hat-hor beduidt wel letterlijk Huis van Hor, en met die teekens

wordt 'de naam ook geschreven, maar 't is niet dan een woordenspel,
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een algemeen vereerde godheid in Egypte, ofschoon haar

hoofdzetel reeds in dit tijdperk te Dendera, het zuidelijke

An was. Zijn gade was zij echter niet, althans niet in den

ouden tijd ;
wel heet

zij
hier en daar zijn moeder. Inderdaad

was ook
zij, evenals Nu, de moedergodin bij uitnemendheid»

doch niet zooals deze steeds in vrouwelijke gedaante, maar

meest als koe voorgesteld. Ook zij behoort tot de licht-

goden^ „de goudene", die den zonnegod bij zijn opgang

begroet en 's avonds zijn laatste stralen opvangt, en
zij

is

de godin van liefde en vreugde, weelde en oveïwloed, in

wier zegeningen goden en menschen zich verheugen. Som-

mige voorstellingen, die men van haar gaf^ zijn misschien

aan verwisseling met andere godinnen, zooals Nu, Neit

en Isis te danken. Trouwens, al werd haar naam niet,

zooals die van Horos voor god in 't algemeen, voor godin
in 't algemeen gebezigd, er was al vroeg sprake van vele

Hathors en de koningin de Thebe werd bij de geboorte van

den troonopvolger door niet minder dan een zevental onder-

steund.

2. DE PLAATSELIJKE GODEN.

Naast deze algemeen vereerde goden, waartoe nog de

vroeger reeds vermelde Nijlgod HS,pi behoort, staat een

menigte plaatsehjke goden. Het zou verkeerd zijn te meenen,

dat hun dienst zich enkel tot hun eigen stad beperkte.

Vooreerst hebben verscheidene hunner hun zetel aan meer

dan eene plaats, en dan werden althans de voornaamste

door den koning als landsgoden erkend en in zijn rezi-

dentie naast de hoogste geschaard en vereerd. Een hoogst-

merkwaardig altaar van koning Pepi Merira, die tot de

zesde dynastie behoorde, levert daarvoor het bewijs ^). Ptah

dat eerst mogelijk was, toen men Horos tot een zoimegod gemaakt-

had en hem Hathor tot vrouw of moeder had gegeven.

^) Afbeelding met toelichtenden tekst A'an Birch in TSBA., III, p..

110—117.
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en de goden van Memiis worden natuurlijk in de eerste

plaats genoemd, doch dan wordt aan Thot een opwekking
in den mond gelegd, om aan de goden van Noord en Zuid

offeranden te brengen, en daarna volgen de namen van een

groot aantal hunner, eerst de twee groote godenkringen van

Heliopolis ^)
en Thinis-Abydos en de god Ra, dan deze

zelfde en andere goden zooals
zij

in hun bijzondere vormen

aan verschillende plaatsen, tot Nubië toe, vereerd werden.

Een bewijs, dat na de vereeniging van de twee deelen des

lands onder éenen scepter, in de rezidentie althans een

pantheon van erkende goden was vastgesteld.

Elke plaatselijke hoofdgod had zijn familiekring en diena-

ren naast en onder zich. Gewoonlijk wordt dit de Paut of

Psit nuteru, het Negental der goden, genoemd, waarbij de

hoofdgod volgens sommigen wel, volgens anderen niet werd

meegeteld. Zeer vroeg wordt van dit Negental melding

gemaakt te On (HeHopoHs) en er zijn er, die meenen, dat

deze rangschikking daar is uitgedacht en vandaar met den

naam naar andere middelpimten van godsvereering werd

overgebracht ^). Zeer mogehjk, maar niet bewezen. Zoo

schijnt het Negental van HermopoHs, Thot met zijn acht

helpers, hocAvel een zuiver mythische voorstelling, de vrucht

eener zeer oude en oorspronkeKjke kosmogonische bespiege-

ling ^). Ook goden-triaden ontmoet men op de meeste

^) Opmerking verdient dat hier aan Turn de onde, later op den

achtergrond geraakte kosmische god Kal voorafgaat, dezelfde die ook

op de el der 6e dynastie voorkomt. Ea volgt hier eerst na de osiraansche

goden, als god van 't jaar, de eeuw, de eeuwigheid, het leven, de duur-

zaamheid en de zegepraal.

^) Maspero tegen Brugsch.

') Maspero EHE. 1889, I, 28 suiv. loochent dit en stelt de vier

paren Nimu-Nimit, Kek-Kekit, Heh-Hehit, Nmu-Ninit met de vier

heliopolitaansche : èu-Tafiuit, Sebu-Nuït, Osiris-Isis, Set-Nefthys gehjk.
Noch met deze gelijkstelhng, noch met de afgetrokken verklaring van

Brugsch kan ik mij vereenigen. Het zijn vier goden met hun gema-
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plaatsen, gewoonlijk saamgesteld uit vader, moeder en zoon,,

doch ook wel uit een god met twee gemalinnen. Men houdt

ook dit schema voor kunstmatig en betrekkelijk jong, maar

in elk geval ligt aan de triade de voorstelling ten grondslag,,

dat de zoon de in het Hchaam der moeder herborene vader

is, daarom de gemaal zijner moeder heet en het drietal dus

een onscheidbare eenheid uitmaakt, en deze voorstelling is

zeer oud en ook buiten Egypte verbreid.

De officieel meest vereerde van alle plaatselijke goden-

onder het Oude Eijk was natuurlijk de god der rezidentie

Memfis, Ptah, dien de Grieken met hun Hefaestos vergele-

ken, en die op dien grond voor een vuurgod gehouden is,.

'tgeen anderen echter weer loochenen. Zeker is hij „de god
der kunstenaars'

' en heet zijn eerste profeet „de grootmees-
ter der beeldende kunsten". Zijn naam kan ook „de vormer"

beduiden en hij schept niet alleen menschen, maar ook het

ei van zon en maan, ofschoon 't soms heet, dat hijzelf uit

het wereldei voortkomt. Maar hij is ook de god „die

opent" ^), de god van den aanvang, de eerste, dien allen

volgen. Zoo wordt hij niet alleen de eerste koning van

geheel Egypte en de vader der goden, maar ook de groote

wereldschepper, die aan alles het leven geeft of hergeeft.

Reeds onder 't oude rijk werd hij vereenzelvigd met twee

andere goden. Tanen of Totunen, dien men voor een god.

der aarde houdt, en Sokar (Sekru), wiens beteekenis niet

vaststaat. Dit weet men alleen, dat deze laatste met het

leven na den dood üi verband staat en met Osiris wisselt,.

Ptah-Sokar-Osiris is het, die zich belichaamt in den donkeren

Hapi-stier, wiens vereering door alle tijdperken heen in den

veelvormigen dierencultus der Egyptenaars de voornaamste

linnen, die Tiiót als schepper bijstaan, namelijk die van den kosmisclien.

oceaan, van de duisternis, van den eindeloozen tijd en van de (schep-

pende) kracht of adem.

*)
Dat hem ook het openep van den mond der gestoiTen goden en

menschen werd toegeschreven, houd ik voor een spelen met zijn naam..
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plaats innam en zelfs die van Mena (Mnevis), den licht-

kleurigen stier van Ed te On, overschaduwde. Ptah mag
een plaatselijke god geweest zijn, als de god der eerste

hoofdstad van 't vereenigd rijk erlangde en behield hij steeds

een hoogen rang in de godenwereld als een der ofl&ciëele

hoofdgoden, en hij is de vrucht eener hoogere ontwikkeling

van 't godsdienstig, of wil men godgeleerd, denken, dan de

vroeger reeds algemeen vereerde natuurgoden van Heliopolis

en Abydos.
De „groote geliefde" van Ptah te Memfis is Sechet

(Sohit), eene dier godinnen met katten- of leeuwenkop, die

in Egypte zoo dikwijls voorkomen en in den grond hetzelfde

beduiden, namelijk de weldadige en verterende kracht van

't licht en 't vuur verpersoonlijken. Ook haar zoon üSTofre-

ïum, de „schoone Turn" (anderen : „de schoonheid van Turn")

is een leeuwengod. EQj wordt door die bijvoeging (Nófre)

en in 't algemeen in den historischen tijd onderscheiden van

Turn, den eersten god van Heliopolis, maar in oorsprong is hij

dezelfde. Eerst veel later nam Imhotep (Imuthês), dien de

Grieken met hun Asldepios vergeleken, een priester-toove-

naar, de plaats van JSFofre-Tum in, maar reeds zeer vroeg
wisselt Ma, de godin der el, der rechtvaardigheid en waar-

heid, met Sechet als gade van Ptah.

In den dienst van Ptah waren die kunstvaardige dwergen

werkzaam, die als zijn kinderen golden en die bij Herodotos

de Pataeken, bij de Egyptenaars de Chnumu (Hnumu) of

„Vormers, Beeldhouwers" heetten. Diezelfde naam Chnum

(later ook Knef, de Chnufis der Grieken) behoorde aan een,

reeds in den oudsten tijd niet minder dan Ptah vereerden

god, die zijn hoofdzetel te Elefantine in de nabijheid der

Nijl-watervallen, maar ook toen reeds een tempel te Hera-

Ideopolis in Midden-Egypte en, waarschijnlijk later, ook te

Mendes had. Schepper van al wat is, vader der vaders,

moeder der moeders, die ook de goden maakte, en alles

man en wijf, zoodat het zich voortplanten kon, verschilt hij
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niet wezenlijk van Ptah. Plastisch worden die gedachten

uitgedrukt in de afbeeldingen, waar hij,
't

zij het Avereldei,

't
zij een mensch of god formeert op de draaischijf, en sym-

bolisch in den ramskop, dien hij voert. De ram is zijn hei-

lig dier. Bij de watervallen vinden wij hem in zijn eenvou-

digste en zeker oorspronkelijkste gedaante. Daar, waar de

Nijl Egypte intreedt en men in den vroegsten tijd z^jn

oorsprong dacht, woonden naar 't volksgeloof de machtige

geest, die met den stroom alle zegeningen over 't land uit-

stortte, en met hem zijn twee vrouwen, Sati, de godin met

den pijl, die de wateren doet nederstorten van de hoogte
en het land instroomen, en Anuki, de omarmende, welHcht

de godin der rivierarmen en kanalen, die de akkers drenken.

Maar te Heraldeopolis *) en later te Mendes had de bespie-

geling zich reeds van deze eenvoudige grondgedachte meester

gemaakt. Daar heeft hij als ram der rammen vier ramskop-

pen, die verklaard worden als R^, èu^ Sibu en Osiris, wat

duidelijk beteekent dat de goden der zon, der lucht, der

aarde, der doodenwereld, de oude natuurgoden, hun bevruch-

tende, levenwekkende lo-acht aan hem ontleenen en hij dus

meer is dan zij.

Het is onnoodig hier eene opsomming zelfs van de voor-

naamste plaatsehjke goden te geven, die onder de regeering

der eerste zes dynastieën vereerd werden. Wij noemen nog
slechts Thót {DMtti], den god van de stad der acht

{Asmunain, Hermopolis), nauw met de maan verbonden

en daarom god der tijdrekening, die de perioden op zijn

palmblad aanteekent en zoo god van 't schrift en van 't

verstand wordt. Door het woord, dat is door de magische

kracht zijner formulen en door den juisten toon ^) waarop hij

1) De plaatselijke naam van den god van Herakleoi^olis was Har-

Safi (Ai'safes), Horos-ram of Horos der bevruchtende kraclit.

^) Dit is volgens Maspero de beteekenis van de zoo dikwijls voor-

komende en, later althans op alle dooden toegepaste, formule : maa-]]/ru.

RHR., 1889, I, p. 28 suiv.
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ze uitspreekt, schept hij cle wereld, waarbij zijn acht hel-

pers hem bijstaan. Waarom de ibis zijn heilig dier en hiëro-

glyfe is en waarom hij en zijn trawanten als hondskop-

apen worden voorgesteld, is nog niet met zekerheid ver-

klaard. Ook Net van Saïs, oorspronkelijk misschien een

libysche moedergodin en althans door de Libyers hooglijk

geëerd, de vruchtbaarheidsgod van Koptos, wiens naam Chem

of Min (ook Amsi) gelezen wordt en dien men later met Amun,
ook wel met Horos vereenzelvigt, Sebak (Sovku), de kro-

kodilgod van Ombos en van Krokodilopolis in 't Fayum,
die te Thinis (Teni) toen reeds met Net en Horos verbonden,

en als de eerste god in de kosmische wateren mede tot

schepper verheven wordt, behooren al tot dezen tijd. Kortom,

men kan zeggen, dat onder 't Oude Rijk het echt-egyptische

pantheon reeds gevormd was en dat de latere tijd wel wijzi-

gingen aangebracht en andere opvattingen gehuldigd, maar

er niets wezenlijks aan toegevoegd heeft. De stof was aan-

wezig ;
waar het noodig was uitdrulcking aan nieuwe voorstel-

lingen te geven, vergenoegde men zich met haar te verkneden.

3. DOODENDIENST EN EEEDIENST.

Dit geldt ook van het hoofddogme der Egyptenaars, de

leer van het leven na den dood en de daaruit voortsprui-

tende gebruiken. Kon men vroeger meenen, dat de egyptische

godsdienst in den oudsten tijd eenvoudiger, de eerdienst

soberder was, en dat de mystieke denltbeelden en magische
riten een verbastering van later eeuwen waren, na de ont-

dekking der pyramiden-teksten kan men dit niet meer vol-

houden. Integendeel, het mysticisme en het geloof in de

toovermacht van het onverstaanbare hebben daarin de uiter-

ste grenzen van het om-edelijke bereikt, zelfs al neemt men
in aanmerking, dat de oudheid der taal het recht verstand

voor ons bemoeiHjkt. Zeker blijkt uit die teksten, wat trou-

wens al door de oudste hoofdstul^ken van het Doodenboek



42 DGODENDIENST EN EERDIENST.

bewezen wordt, dat reeds in den aanvang van den histori-

schen tijd de voorstellingen omtrent 's menschen leven na

den dood met den nachtelijken loop der zon, en de mythen
van Osiris met die van R^ in verband gebracht waren. Men
meent nog eenige sporen op te merken van een ouder, min-

der saamgesteld geloof ;
zeker is de onsterfelijkheidsleer der

oudste oorkonden alreeds een poging om van verschillende,

soms moeilijk vereenigbare voorstellingen éen geheel te maken.

De Ka van den doode, zijn dubbel, eeu' soort van ethe-

risch lichaam, doch dat spijs en drank behoeft om in 't

leven te bhjven, toeft in 't graf, of met Osiris in de Jalu-

velden, waar hij hard moet werken ; of hij doorreist al strij-

dend tegen monsters en demonen, de gewesten des doods,

overwinnend door de toovermacht des woords, om dan als

een hu, een Hchtwezen, met de zon uit te gaan op den dag ;

of hij waart als schim [haibit] rond
;
of hij is een ziel, {ba of

bt) geworden, voorgesteld als vogel met menschenhoofd,

wier doel is met het lichaam te worden vereenigd. Al deze

tegenstrijdige voorstellingen worden naast ell^ander geplaatst.

Het denkbeeld, datmen zich van het leven hiernamaals vormde,

was somber
; vreesehjk zijn de verschrikldngen des doods

;

de rijke, wiens lijk goed bezorgd en door een stevig graf

beschermd werd, mocht op voortduring hopen, de arme

had niet veel te Avachten
; van vergelding naar zedehjken

maatstaf nog geen spoor. Nu echter werden deze, Avezenlijk

animistische voorstellingen met den godsdienst in verband

gebracht. In de mystieke vereeniging met de godheid vond

men een grond der hoop. De doode, aanvankehjk alleen

de koning, doch later iedere afgestorvene, werd Osiris. Als

deze zou hij in de andere wereld herleven, en gehjk Osiris

in Horos zijn wreker had, zoo zou hij door zijn zoon ver-

zorgd worden met spijze en in hem voortleven op aarde ;

gehjk Osiris door Isis en Nefthys, zoo zou
liij

door lief-

hebbende vrouwen beweend en zijn lijk voor schending

bewaard worden. Of men nu ook reeds leerde dat hij als
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de zonnegod weder zou opstaan uit de dooden en met den

zegevierenden Rö,, na de gevaren der doodenwereld te heb-

ben doorstaan, zou uitgaan in het licht, kan nog niet met

zekerheid gezegd worden.

Om dit geluk deelachtig te worden, mocht niets verzuimd

worden. Vandaar de groote zorg' voor de lijken, de balse-

ming, het nederleggen der ingewanden in de vier vazen aan

de doodsgeniën gewijd, het opdragen van elk der ledematen

aan een godheid, de weigesloten graveuy de doodendienst,

waarbij rijke offeranden tot zijn onderhoud, 'tzij rechtstreeks

aan den afgestorvene, 't
zij aan de goden met de bede hem

daarvan zijn deel te geven werden opgedragen, tal van magi-
sche ceremoniën eindehjk, waarbij bepaalde tooverkrachtige

teksten in den rechten toon opgezegd moesten worden, ten

einde hem een voor een het gebruik zijner ledematen te

hergeven en te steunen in zijn strijd, om van al de voor-

werpen, hem op de groote reis mee te geven, nog te zwijgen.

Of men zich de Doodenwereld {Tuau) als een onder-

aardsch dan wel als een verborgen deel des hemels voor-

stelde, is nog onzeker
; mij schijnt het laatste 't waarschijn-

Hjkst. Ook mag betwijfeld worden, of men reeds in deze

periode zulk een nauwkeurige beschrijving van haar wist te

geven als in teksten uit den Ramessidentijd, ofschoon de

elementen daarvan reeds aanwezig zijn. Dit is zeker, in de

Amenti, het Westen, was de ingang, en in 't Oosten trad

men met den zonnegod uit haar te voorschijn.

De graven der koningen van 't Oude Eijk waren de pyra-

miden, die ten westen van Memfis een mijlenlange reeks in

de richting ongeveer van Noord naar Zuid vormen en in

wier onmiddellijke nabijheid de koningen schijnen gerezideerd
te hebben ^). Een tempel in de nabijheid diende voor de

vereering van den doode en de koning benoemde zelf zijn

pyramidenpriester. Waarschijnlijk moet deze van den pries-

^) Zie A. Erman, Aec/ypten, I, 243.
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ter, die hem als god huldigde onderscheiden worden. Om de

rustplaats huns konings richtten de hovelingen en grooten

hun graven op, de zoogenaamde Mastaba's, oorspronkelijk

langwerpige steenheuvels, daarna uitgestrekte, doch lage

gemetselde gebouwen, met een put voor de sarkofaag, een

klein vertrek voor het beeld van den doode, waarbij zijn

K^ vertoefde, en onmiddellijk daaraan grenzende de kapel

voor den Kjkdienst. Eeeds vroeg begon de koning aan zijn

pyramide te bouwen, en hoe langer hij regeerde, te grooter

werd zij. Ook de rijken zorgden zoo spoedig zij
konden voor

hun laatste rustplaats. Die er het vermogen niet toe bezaten,

moesten zich, tenzij de mildheid des konings hun te gemoet

kwam, met een weinig beschermden grafkuil vergenoegen.

Zooveel wij kunnen oordeelen was de eerdienst in het

Oude Rijk nog eenvoudiger dan later en was die, welke

van staats-, of juister van 's konings wege geschiedde, nog
niet zoo overladen en zoo alles overheerschend, als dit met

name onder het Nieuwe Rijk het geval was. Elke huis-

vader had zijn huiskapel en ook in zijn moestuin en wijn-

gaard veelal een klein heiligdom voor de godin van den

oogst. Daar offerde hij zelf zonder tusschenkomst van

priesters. De oudste openbare heiligdommen waren weinig

meer dan hutten ^), maar reeds onder de vierde dynastie

verrijzen er steenen tempels, sommige van groote pracht

en uitgestrektheid. Er bestaan noghjsten van wijgeschenken
en offergaven uit den tijd der 3e, 4e en 5e dynastie, waarvan

de oudste van koning Snefru afkomstig zijn, die bewijzen

dat ook toen reeds het voorzien in de behoeften van den

openbaren eerdienst als een plicht des konings beschouwd

werd. ^) Ook dagteekent reeds uit de regeering van Chafra

het geweldige reuzenwerk, de Sfinx van Gizeh, een liggende

^) Afbeelding bij Erman, Aegypten, II, 879 naar Mariette. Men

raadplege hierbij zijn geheele uiteenzettüig.

=*) Wiedemann, AZS. 1885, S. 77 f.
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leeuw met menschenhoofd, beeld van den zonnegod als hij

aan den oostelijken horizon zichtbaar wordt.

Den openbaren dienst in de tempels verrichten de pries-

ters van allerlei rang. Van oudsher behooren daartoe steeds

de reinheidspriester (ueb) die over de reinheid van 't

offerdier oordeelen moest, de reciteerpriester {her-heb, de

man met het boek) en, als de talrijkste klasse, de gods-

dienaar {nuter hon ?), dien de Grieken den profeet noem-

den, wat hij althans in den gewonen zin van 't woord

niet was. Deze namen bHjven steeds dezelfde, maar de

plaats en beteekenis der priesters is in den oudsten tijd

nog een geheel andere dan later. In deze periode waren

zij niets minder dan een caste, ten hoogste een beroep.

Maar de meeste priesterschappen werden onder de oudste

dynastieën, nevens andere waardigheden en betrekkingen

aan leden van 't koninklijk huis en hooge ambtenaars ver-

leend, zelfs zeer veelvuldig aan vrouwen, zoodat er van een

eigenlijken geestelijken stand geen sprake is. De bedienaars

der groote tempels daarentegen moesten zich geheel aan die

taak wijden en de voornaamste hoogepriesters, zooals die

van Heliopohs en Memfis, voerden grootsche titels, die hen

van de anderen onderscheidden. Verscheiden priesters én

priesteressen waren met den dienst van heilige dieren belast.

Zeker is, dat, hoe hoog geëerd en betrekkehjk talrijk, de

priesters destijds nog niet dien invloed op het staatsbe-

stuur konden uitoefenen als in later eeuwen, en dat zij ook

nog die macht en dien rijkdom niet bezaten, die hen eens

tot de gevaarlijkste mededingers van het koningschap zouden

maken.

Intusschen komt den koning, van den vroegsten tijd af^

geen mindere heiHgheid toe dan den priester. Hij, de levende

Horos op aarde, de zoon der hoogste godheid, zelf „de

goede God" genoemd, heeft te allen tijde recht de goden
te naderen en hun zijn offeranden te brengen ;

hem en

eenigen van de hoogste priesters alleen is 't vergund de
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poort der verborgen kapel, het allerheiligste, binnen te treden

en het aangezicht zijns vaders te aanschouwen.

4. BERICHTEN VAN MANETHO EN HERODOTOS OVER

DEN GODSDIENST DEZER PERIODE.

De berichten van Manetho en Herodotos, die op de

godsdienstgeschiedenis van 't Oude Rijk betrekking hebben,

zijn niet dan met behoedzaamheid te gebruiken. Volgens

den eerste zou Kaiechos (Kakau), van de 2e dynastie, den

dienst der stieren van Memfis en Heliopolis en van den

ram van Mendes ingevoerd hebben. Volgens anderen is de

oudste historische koning Mena de stichter van den Apis-
dienst. Indien er eenige waarheid is in deze mededeeling,

dan kan
zij alleen zoo opgevat worden, dat deze vorsten

de vereering dier dieren tot staatsdienst verhieven en

regelden, want als animistisch gebruik moet zij veel ouder

zijn. Wat Herodotos meedeelt en ook Diodoros bericht over

de koningen Cheops (Hnum-hufu) Chefren (Safra of Hafra)

en Mykerinos (Menkaura), namelijk dat de eerste twee zeer

goddeloos waren, de tempels sloten en een drukkende tiran-

nie uitoefenden, de laatste daarentegen zich door zijn

vroomheid en rechtvaardigheid onderscheidde, wordt slechts

ten deele door de monumenten bevestigd •). Chufu en

Chafra waren zeker niet goddeloos; zij bouwden tempels en

andere monumenten, droegen aan hun huisgenooten pries-

terschappen op en waren ijverige vereerders van Ptah en

de osiraansche goden. Het is waar, dat hun standbeelden,

meesterstukken van beeldhouwkunst, die later niet meer

geëvenaard werden, verbrijzeld in een put werden gevonden.

Was dit de oorsprong van 't verhaal ? Of heeft, zooals men
vermoedt (Max Büdinger), de grieksche geschiedschrijver

1)
Manetlio schijnt dit gevoeld te hebben, want hij verhaalt dat

Cheops zich in zijn ouderdom bekeerde.
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deze vorsten der 4e dynastie met de vreemde overheer-

schers, de Hykyssós-koningen verward ? Zeer mogelijk. Maar

als men in aanmerking neemt, dat de genoemde beelden

een geheel vrije richting in de kunst vertegenwoordigen,

gansch afwijkend van de streng hieratische vormen, waar-

aan de kunstenaars zich later moesten houden, en die

Menkaura weer in acht nam, dan zou in de onafhankelijkheid,

waarvan dit feit getuigt, de oorzaak kunnen liggen vanden

tegenzin, dien zij bij latere vromen wekten en die hun

standbeelden deed vernielen ^). Menkaura was inderdaad

een zeer vroom vorst naar het hart der priesters. Zijn zoon

Horduduf werd nog eeuwen later geroemd als godsdienstig

schrijver. Op last zijns vaders inspecteerde hij alle heilig-

dommen des lands en vond toen eenige teksten, die in het

Doodenboek werden opgenomen. Dit heeft inderdaad den

schijn van een zekere reactie tegen een vrijere richting.

Wat hiervan zij, de oude koningen van Egypte werden

zeker na hun dood als goddelijke wezens vereerd, en hadden

daartoe hun eigen priesters. Van sommigen bleef die dienst

in stand tot onder de grieksche heerschappij en de oudste

koning Menes is zelfs een koptische heihge geworden. Of

zij in de vroegste periode reeds hun tempels hadden, waar zij

al bij hun leven gediend werden, mag betwijfeld worden.

Maar dat zij toen reeds zoodra zij den troon beklommen

hadden, als „de goede God, de levende Horos op aarde

^) Ed. Meyer, Gesch. cl. alt. Aegyptens, S. 143 denkt aan omwen-

teling en burgerkrijg en
"

schrijft de vernieling, van deze en andere

standbeelden, van de sarkofagen van Chufu en Pepi I, met uitkrabben

van des laatsten naam in zijn grafopschriften, aan de gehate Herakleo-

polieten der 9e of 10e dynastie toe. De in Tanis gevonden monu-

menten, wier stijl van den egyptischen zoozeer afwijkt en die Marietto

van de Hykyssóskoningen afkomstig aclitte, zouden vlg. Erman en Meyer
ook aan de Herakleoijolieten moeten toegekend worden. Eeeds Maspero
hiekl ze voor ouder dan de Hykyssós. Ook den Sfinx van Gizeli brengt

Meyer tot dezen tijd.
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beschouwd", toen nog veel strenger afgezonderd, veel moei-

lijker genaderd en meer met slaafschen eerbied bejegend werden

dan later, blijkt uit de monumenten. Den Hoogepriester van

Memfis wordt het als een bijzondere eer toegerekend, dat

hem vergund wordt de voeten des konings en niet de aarde

te kussen ^). Dit is de theokratie in haar strengsten vorm,

strenger dan zelfs in Babel, waar de vergoding der koningen
ook voorkomt ^).

^) Ennan, Aegypten, S. 109.

^) Indien ik liet beroemde Spreukenboek uit den Papyrus Prisse, dat

uit den tijd der 5e dynastie afkomstig heet, als zoo oud konbeschouwen,

zou het hier de plaats zijn, om over de daarin voorkomende zedenleer

te spreken. Maar ik durf dat niet aannemen.



DERDE HOOFDSTUK.

DE GODSDIENST IN HET EEESTE THEBAANSCHE TIJDVAK.

(het MIDDELRIJK.)

1. DE OFFICIEELE GODSDIENST DEZER PERIODE.

De geschiedenis van Egypte tusschen het eind der zesde

en de laatste jaren der elfde dynastie ligt bijna geheel in

het duister. Het Rijk verkeerde in een toestand van gren-

zenlooze verwarring en regeeringloosheid, waardoor de eenheid

verbroken was. Van de oorzaken van dit verval weten wij

niets, evenmin zouden wij kunnen zeggeUj hoelang dit tijd-

perk geduurd heeft, al vermelden de koningsUjsten eenige

dynastieën met opgave van haar duur. Zoolang als men
daaruit zou afleiden kan de treurige toestand niet hebben

aangehouden, wat men uit vergeUjking der monumenten uit

de zesde met die uit de elfde en twaalfde koningshuizen

opmaakt. Men vermoedt daarom dat de twee dynastieën uit

Herakleopolis (de 9e en 10e) geKjktijdig met de twee mem-
fietische (de 7e en 8©), waaraan ze dan de gehoorzaamheid

opzeiden, over een deel des lands geregeerd hebben. Hoe het

zij, voor de godsdienstgeschiedenis levert dit tijdperk van

verwarring niets belangrijks op.

Maar tegen het eind der eerste thebaansche, de elfde

dynastie^ begint er eenig licht te dagen. Van de Antefs en

Montuhoteps, die elkander sedert vele jaren als gewesteüjke
T. 4
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vorsten te Thebe waren opgevolgd, schijnen de laatsten,

een vier- of vijftal, het geheele rijk onder hun schepter

gebracht en zoo de eenheid hersteld te hebben. Maar eerst

door de vorsten der tweede thebaansche (12e) dynastie, de

Amenemhats en Usertesen''s, herleeft Egypte in vollen bloei,

bij dien van 't Oude Rijk niet achterstaande en volgens

velen, zoo niet ia glans, dan toch in degelijkheid dien van

't latere Nieuwe Rijk overtreffend. Naar hun oordeel moet

dit de klassieke periode van Egypte heeten. Ook voor de

ontwikkeling van den godsdienst is zij van groot gewicht.

De koningen der 12e dynastie beschouwen zich als de

herstellers van het Oude Rijk, voor welks koningen zij

standbeelden oprichten en weer godsdienstige vereering instel-

len. Ofschoon uit Thebe afkomstig en niet minder ijverige

vereerders van de Thebaansche goden dan hun voorgangers

der 11e dynastie, van Amon, naar wien verscheidene hunner

heeten en wiens tempel in de wijk Apet zij stichten; van

MontU; den krijgsgod van Hermonthis en ook van Min of Chem

(Amsi) van Koptos, vestigen zij
hun rezidentie in of nabij

Memfis en begunstigen zij verscheidene andere plaatseKjke

eerdiensten.. Zoo bevorderen zij den dienst van Anubis als

zoon van Set en van Ptah in 't noordeKjk Tanis, herstellen

den Hathortempel te Dendera, bouwen bestendig te Memfis

en zijn ook nog elders werkzaam. Van hen is ook de groote

Zonnetempel van Anu (Heliopolis), waarvan nu alleen de

groote obelisk van Usertesen I nog over is. De Osirisdienst

te Abydos kwam door hen tot nooit gekenden bloei en men

begint er nu veel aan te hechten, daar, in de nabijheid van

den gestorven en herleefden god begraven te worden. Sebak

(Sovku) de krokodilgod, die, zooals wij zagen, onder het

Oude Rijk reeds zeer vereerd en zelfs met Neit verbonden

werd, wordt onder hun regeering een der geliefdste goden
van Egypte, naar wien tallooze vromen en ook de koningen,

vooral der 13e dynastie, hun kinderen noemen. De oorzaak

moet gezocht worden in de groote werken, door Amenem-
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Tiat I en zijn opvolgers in het Fayum (Zeeland), bij het daar

liggend meer, dat de Grieken Moeris noemden, ondernomen,

en die zij wijdden door de stichting van een prachtigen

tempel ter eere van Sebak in de hoofdstad der provincie

èedet (KJrokodilopolis), waar men hem onder anderen in de

gedaante van levende en weldoorvoede krokodillen vereerde. ^)

De krokodil was de eigenaardige belichaming van den god,

die als de schepper in de kosmische wateren, tevens als de

vruchtbaarmakende Nijlgod beschouwd werd. Yan oudsher

te Ombos op de nubische grens met den plaatselijken kro-

kodilfetis van die stad vereenigd, werd hij spoedig in die

gedaante in 't egyptisch pantheon ingelijfd en in deze periode

bijzonder gevierd.

Of het beroemde Labyrinth, dat de Grieken het bewon-

derenswaardigst gebouw van Egypte noemden, deze Sebak-

tempel was, dan wel daarvan verschilde, blijve in het mid-

den. De reuzenbouw, zeker door een koning van deze

'dynastie gesticht en door zijn opvolgers voltooid, was mis-

schien ook tot paleis bestemd, ofschoon, zonder twijfel niet

alleen Sebak er bijzonder gediend werd, maar het bovendien

een middelpunt van eerdienst was voor 't geheele land, welks

hoofdgoden daar alle hun altaren hadden. Daaruit blijkt, dat

de koningen van 't Middeh-yk ook in hun godsdienstige

politiek het voorbeeld van die der zesde dynastie volgden.

En niet minder dan dezen ontvingen zij gehjke hulde als de

goden, werden zelfs kortweg Nuter, de God, genoemd en

niet zelden hooger geprezen dan de groote weldoeners des

lands, R4, de zonnegod, en Hapi, de Nijlgod.

2. De priesterstand en zijn theologie.

Een niet onbelangrijke wijziging bracht het Middelrijk in

^) De tempel heette: flAmenemhat leeft eeuwig in 't huis van Sebak in

Sedet". Zie daarover Erman, Agypten, S. 385 en de gevolgtrekkingen,

die hij uit dezen en andere dergelijke namen afleidt.
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de priesterscliap. Met uitzondering van de machtige vorsten

van sommige gewesten, die aan de overleveringen van hun

oudadelKjk geslacht trouw bleven en de priesterlijke waar-^

digheid bij den hoofdgod van hun provincie bekleedden,

maken de hooge beambten van hun priesterlijke functiën

geen gewag meer, en daarentegen vernemen wij nu van pries-

terhjke ambten, die aan 't Oude Bijk onbekend waren en

tevens toonen dat het grondbezit en de inkomsten der tem-

pels toenamen ^), De deelneming van leeken, of liever niet-

deskundigen, aan den eerdienst wordt meer en meer beperkt
en althans aan vaste regelen onderworpen. De priesterschap

wordt veel meer dan vroeger een stand, een waardigheid,,

die meest van vader op zoon overerft, en, al schijnen haar

leden nog volstrekt geen overwegenden invloed op de regee-

ring en althans geen heerschappij in den staat te hebben

uitgeoefend, zij sloten zich nauwer aaneen en vormden

collegiën of scholen, die zich in de groote middelpunten
met het verklaren van heilige teksten en theologische bespie-

gelingen bezighielden. Een bewijs van het eerste levert de

oude tekst, die thans het 17e hoofdstuk van het Dooden-

boek, misschien de kern daarvan uitmaakt, en welks oudste

gestalte wij nu in verschillende redactiën bezitten. Reeds

onder of voor de elfde dynastie werd hij meer dan eens eü

later nog meermalen met glossen voorzien, die meer van

de diepzinnigheid dan van de helderheid der egyptische theo-

logen getuigen en toch in het Doodenboek met den tekst

werden samengesmolten ^). De tekst, den doode in den mond

gelegd, is uit Anu (Heliopolis) afkomstig. De gestorvene

vereenzelvigt zich met hooge godheden, die de herleving uit

den dood verpersoonlijken, den Bennuvogel uit Heliopolis,

waarvan de Grieken den Phoenix gemaakt hebben, Chem

^) Erman, Agypten, S. 154.

*) Men zie mijn Vergelijkende Oeschiedenis, blz. 43 vgg. naar Lepsius,,

Aelteste Texte des TodtenbucJis, en vooral thans E. Meyer, Oesch. d. alt^

Aegyptens, S. 194 ff.
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'(Min) van Koptos, den god van vruchtbaarheid en ontwaken

des nieuwen levens, en allereerst met Turn, een „eenig wezen,"

die dezelfde is als ES, in zijn eersten glans of heerschappij.

In den tekst wordt dus alleen Turn als een gestalte van Ka

voorgesteld, de andere wezens echter nog niet zoo nauw

met hem verbonden. De commentatoren trachten echter uit

te maken, dat hier altijd van Eè, Osiris en Horos sprake

is. Maar reeds in den ouden tekst wordt duidehjk geleerd,

dat Tum-E4 de eene groote god iS; die zichzelf heeft gescha-

pen, zijn naam (d. i. weder zichzelf) heeft gevormd, als Heer

van den godenkring door niemand onder de goden wordt

tegengehouden en gisteren, heden en morgen, dat is eeuwig is.

Dit voor die dagen waarUjk grootsche dogme, door het

volk misschien niet verstaan, doch door de meer ontwik-

kelden aangenomen, verbreidde zich van Heliopolis naar al

de voornaamste priesterscholen. Het gevolg was, dat allen

nu deze leer op hun eigen god toepasten en hun Thot

(Dhuti), Sebak, Su, Min als den eenen hoogsten voorstelden,

wat te gemakkelijker viel, wanneer die god, zooals Chnum,

Ptah, Amun van Thebe reeds de oudste, de vader van

alle goden heette. Maar men kon daarbij niet bhjven stil-

staan. Eén god kon toch slechts de eenige oorspronkelijke

zijn. Zoo waren zij allen dezelfde onder andere namen en

de vele mindere goden de leden of openbaringen van dien

Eene
;
allen Ea in verschillende gestalten^ of zijne door hem-

zelf geschapen ledematen, en om dat aan te duiden werd

achter den naam van menigen hoofdgod de naam van Ea

geplaatst. Of deze ontwilckeling van gedachten reeds onder

'het Middelrijk voltooid was, is zeer de vraag, eerst in den

Amun-ES van het Nieuwe Eijk krijgt zij haar volle beslag.

Maar dat de bespiegeling toen reeds dezen weg insloeg en

terwijl zij zulk een belangrijke schrede deed in de richting

Tan het monotheïsme, tevens een poging aanwendde om dit

met het polytheïsme te verzoenen, mag niet betwijfeld worden.
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3. De volksgodsdienst.

Nochtans bleef het polytheïsme bestaan, maar het ver-

bleekte. Mythen werden sagen en sprookjes. „Die eertijds

goden waren rusten nu in hun pyramiden," heet het in een

lied des tijds ^). Inderdaad beschouwde men de verhalen

omtrent de goden als geschiedenissen van de oudste konin-

gen, wier dynastieën aan die van Mena en zijn opvolgers

voorafgingen. Wel stonden deze laatsten, en vooral de nog

regeerende koningen niet zoo hoog als Koning Ptah, Tum
of Rè, maar zij waren toch ook goden geworden of bestemd

om eens in die orde te worden opgenomen. Een merkwaar-

dig voorbeeld van zulke tot legenden geworden mythen leve-

ren twee met elkander samenhangende verhalen, die wel

uit dezen tijd afkomstig zijn en waarin de god Rd, door de

tooverkunsten van Isis ziek geworden en weder genezen,

doch ten koste van het geheim zijns goddehjken naams, ten

laatste besluit de tegen hem oproerige menschen te vernie-

tigen, maar te midden der strafoefening, waarmee hij de

vreeselijke Hathor Sechmet (Sohet), de verpersoonlijking

van 't vernielend zonnevuur, belast heeft^ aan de nog over-

geblevenen genade schenkt. Aan de zonderlinge tegenstrij-

digheid, dat de god, die in 't verhaal zelf de hoogste en

machtigste van aUen heet, grooter dan zijn eigen vader Nun,.

aan de gebreken des ouderdoms hjdt, aan vergif dreigt te

sterven, volkomen machteloos is tegenover Isis' tooverijen

en voorts geheel als menschehjk heerscher, door een hofstoet

van andere goden gevolgd, wordt voorgesteld, schijnt men zich

niet te hebben gestooten. Maar het is tevens een bewijs,,

hoe men destijds reeds in Egypte de oude mythologie, die

nog duidelijk doorschemert, ontwassen was. Alleen in dcj

praktijk en vooral in den eerdienst bleven al de oude goden

^) Erman, Aegypten, S. 92 vat dit echter op, als werden met die

goden de oude pyramidenkoningen bedoeld.
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in wezen, en geregeld ontvingen zij
hun offergaven. De groote

meerderheid des volks, die van de nieuwe denkbeelden niets

begreep, of ze misschien niet eens kende, zou niet geduld

hebben dat daaraan werd te kort gedaan. De staatkunde

der koningen moest in dit land des behouds op eerbiediging

van het bestaande gericht zijn. Ook was het met het nieuwe

dogme niet in strijd, sinds men in al het goddelijke, in

welke verpersoonlijking of gestalte ook, leden, openbaringen

van den eenen, grooten God mocht zien. Dat men daardoor

halverwege bleef stilstaan en aan de verheven leer, die op
den godsdienst vernieuwend en hervormend had kunnen wer-

ken, haar religieuze vrucht ontnam, heeft men niet beseft.

Ook de hjkbezorging en de doodendienst werden niet ver-

eenvoudigd. Integendeel, de aangehaalde tekst bewijst, dat

men de nieuwe denkbeelden bezigde om formulen met nog

grooter tooverkracht begaafd samen te stellen en deze dan

op de sarkofagen liet beitelen. Daarnevens bleven de andere,

die van de oude osiraansche beschouwing uitgingen, bestaan

en werden zelfs met nieuwe vermeerderd. Op dit gebied

kende de fantazie geen grenzen meer.

De vrees voor de verschrikkingen van 't Doodenrijk was

bij de Egyptenaren zoo diep geworteld, dat
zij alle middelen

aangrepen om zich daartegen te vrijwaren, zelfs de tegen-

strijdigste, zoodanige namelijk als haar reden van bestaan

putten uit voorstelhngen, die elkander uitsloten. Denzelfden

doode, die op zijn sarkofaag de heihge teksten liet beitelen,

door wier magische werking hem de mystieke eqnheid met

de godheid en daardoor de overwinning van alle monsters

der andere wereld gewaarborgd werd, omhing men met een

menigte toovermiddelen, amuletten, symbolen, die niet veel

meer dan fetisen Avaren, al wist men ook daai'aan een

mystieken zin te geven ; ja, men gafhem een aantal usebtimede,

beeldjes van veldarbeiders, waarvan men geloofde dat zij met

hem herleven en dan als zijn slaven hem den zwaren arbeid

in de lalu-velden bij Osiris zouden verlichten. De bilHjkheid
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vordert er bij te voegen, dat zedelijke gedachten niet geheel

gemist worden en dat reeds nn de mensch zijn hoop niet

alleen vestigt op al deze toovermiddelen en magische prak-

tijken, maar ook daarop dat hij getracht heeft den wil der

goden te doen.

Intusschen stelle men zich niet voor, dat de vrome Egyp-
tenaar zijn gansche leven doorbracht in sombere gedachten
en steeds gepijnigd werd door de vreeze des doods. Aan

spel en vrooHjkheid ontbrak het geenszins. Men genoot het

leven^ soms met uitgelatenheid. Een dichter uit dezen tijd,

wiens lied bestemd heet om aan het hof van koning Antef

gezongen te worden bij de harp, wekt allen op om zich in

't leven te verheugen en naar wensch te genieten^ zoolang

de aarde hen draagt, en dan moedig de reis te aanvaarden,

van waar niemand terugkeert. Zeldzaam voorbeeld van een

vrijgeest in het rechtzinnig Egypte. Ook de Wijze, wiens

werk gaat op den naam van zekeren Ptahhotep uit den

tijd van koning Assa ('Esse) uit het Oude Rijk, doch die

waarschijnUjk eerst onder 't Middehijk leefde, spoort de

jeugd aan om het gelaat vroolijk te doen stralen, omdat nog
niemand ooit zijn graf verHet. Toch is hij geen Hchtzinnige;

maar een zeer vroom en ernstig man, die allen voorspoed
van God afleidt en wiens zedespreuken met die der Wijzen
van Israël veel overeenkomst hebben.

Hoe saamgesteld de eerdienst dan ook was, hoeveel

half-animistische, half-mystieke handelingen vooral met den

doodencultus verbonden waren, hoe groot het aantal der

van staatswege vereerde goden ook mocht zijn, de gods-

dienst had ook onder 't Middelrijk in Egypte nog niet, zooals

later geschieden zou, de heerschappij op elk gebied ver-

overd ;
de vrije uiting der gedachten, ook al stemden ze

met het volksgeloof weinig overeen^ was zelfs aan 't hof

nog niet verboden.



YIERDE HOOFDSTUK.

DE GODSDIENST IN HET TWEEDE THEBAANSCHE TIJDVAK.

(het nieuwe EIJK.)

1. De vreemde oveeheersching en haae gevolgen

voor den godsdienst.

Hoe het Middel-Rijk ten val kwam weten wij niet. Alleen

dit is zeker, dat na de 13e dynastie een vreemd Noma-

denvolk van de verzwakking des rijks gebruik maakte, om
het te veroveren en dat het althans Beneden-Egypte geheel

aan zich onderwierp en Opper-Egypte schatplichtig maakte.

Het waren de Hykyssos, zooals Manetho ze noemt. Her-

derskoningen zooals de naam beteekent, naar met waar-

schijnhjkheid vermoed wordt Semieten van volksaard, althans

met hen verwant. Men verhaalt, dat zij tempels plunderden
en verwoestten, godenbeelden omverwierpen en zoo allerlei

gruwelen pleegden; dat zij ook geen anderen god dienden

dan Set of Sutech/ den eenigen god van 't egyptisch pan-

theon, dien zij met hun krijgshaftigen en barbaarschen god
konden vereenzelvigen. Dat

zij bij hun inval in het rijke,

beschaafde land het Imjgsrecht ook op de tempels en hun

bezittingen toegepast en niet met veel eerbied de vreemde

priesters behandeld zullen hebben, is waarschijnlijk. Maar

den egyptischen godsdienst in 't algemeen schijnen zij niet

vervolgd te hebben. Zij zelve, als zij zich de egyptische
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beschaving eenigszins hebben toegeëigend, noemen zich zonen

van E,4 gehjk de echt egyptische koningen, en dat
zij

ook

hun eigen volksgod en zichzelve met egyptische namen

noemden, pleit niet voor hun afkeer van den godsdienst

des lands. Maar begunstigd hebben zij
het egyptische poly-

theïsme zeker evenmin, en evenals voor de priesters en allen

die van de tempels leefden, voor de vromen die aan hun schit-

terende feesten gewoon waren, was de tijd der vreemde

overheersching ook een tijd van verdrukking voor den

nationalen godsdienst. De koningen der 18e dynastie moesten

dan ook alle la-achten inspannen om de verwaarloosde en

vervallen tempels weer te herstellen en de Sfinx van Chafra

was nog tot onder de regeering van Amenothes II diep

onder 't zand bedolven en werd eerst door zijn zoon en

opvolger Thutmes IV, daarvan bevrijd^).

In zekere mate zelfstandig, zij
't ook cijnsbaar en mach-

teloos, was het zuidehjk rijk, dat nog steeds door thebaan-

sche vorsten geregeerd werd; de bevrijding des lands is

dan ook van Thebe uitgegaan. Thebaansche koningen
waren het die de vaan des opstands omhooghieven en de

thebaansche koning Amosis verdreef de herdersvorsten,

nadat ze door drie zijner voorgangers in den uitersten noord-

oosthoek van Egypte waren teruggedrongen, uit hun

laatste sterkte Auaris.

Een rechtstreeksch gevolg voor den godsdienst had deze

eeuwenlange vreemde overheersching in de vestiging van

allerlei uitlandsche eerdiensten, hetzij door de veroveraars

zelve, hetzij onder hun bescherming door stamverwante,

bepaaldehjk semietische kooplieden en handwerkers ingevoerd.

Niet alleen, hun god Sutech bleef na hun verdrijving in

eere, zoozeer dat zelfs de egyptische koningen, vooral die

der 19e dynastie, zijn dienst te Tanis begunstigden, maar

^) Toen hij nog als prins op de jacht in de nabijheid uitrustte, zou

hem iu een droom de kroon zijn toegezegd, indien hij beloofde den

Sfinx weer te ontgraven. Brugsch, AZS. 1876, S. 89 ff.
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sinds dien tijd vindt men allerlei, bepaaldelijk semietisclie

goden in -Noord-Egypte openlijk geëerd, op egyptische

monumenten in half-egyptischen vorm afgebeeld en met

egyptische goden broederlijk verbonden, zonder dat van eenig^

verbod of vervolging blijkt. Baal, de algemeens godsnaam
van veel semietische stanunen, verschillende Astarte's, de

fenicisch-cyprische Eeêpu, de nog raadselachtige^ doch zeker

vreemde godinnen Anit en Tanit, behooren daartoe. Daar-

mee is niet gezegd, dat al deze godheden reeds onder de

Hykyssós ingevoerd werden, maar dat hun invoering door

het nieuwe element dat
zij

in Egypte gebracht hadden,,

mogehjk was gemaakt.
De egyptische traditie werd waarschijnUjk te Memfis en

te Heliopolis, doch zeker te Thebe, in stilte bewaard, maar

ook ontwikkeld. Vergelijkt men de egyptische theologie van

het Middel-Eijk met die van het Nieuwe, dan blijkt aan-

stonds dat de ontwikkeling, in het eerstgenoemde tijdperk

aangevangen, in den tijd der verdrukking niet had stilge-

staan, maar dat men zich steeds in de eenmaal ingeslagen

richting voortbewoog.
De samensmelting van den nationalen hoofdgod Ré, met

de voornaamste goden der verschillende gewesten en zijn

verheffing als de waarhjk eenige boven al de anderen, die

niet meer dan zijn leden of openbaringen zijn, is nu nog

algemeener en volkomener dan te voren.

De staatkundige toestand werkte daartoe mee. Hoe hoog
de koning onder het Oude en Middelrijk ook geëerd en of

hij al met de godheid gelijkgesteld werd, zijn macht was

niet zoo absoluut als zij scheen. De erfelijke heeren der ver-

schillende gewesten waren hem wel onderdanig, maar had-

den op hun gebied toch een zekere zelfstandigheid en onaf-

hankelijk gezag.

Egypte was toenmaals, indien al geen feodale, dan toch

zeker een aristokratische monarchie, na de verdrijving der

vreemde vorsten is het een monarchale beambtenstaat gewor-
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den. De koningen die het grondgebied des rijks voet voor

voet op de vreemdelingen hadden veroverd, beschouwden

zich nu als de eigenlijke rechtmatige bezitters van dien grond.

Zij waren de absolute meesters en als zoodanig steunden zij

op twee machten, beide even onontbeerlijk voor de handha-

ving van hun gezag als geneigd om het hun uit de handen

te rukken, het leger en de priesterschap. Wij zullen zien,

hoe in dit tijdperk de invloed, de rijkdom en daardoor de

aanmatiging der priesters steeds toenamen. Ook daarvan

ligt de diepste grond in de langdurige vernedering der natie.

In den toestand zijner' machteloosheid had Egypte bij zijn

voorvaderlijke goden troost en door hen ijveriger te dienen

hulp tegen den vijand en hoop op redding gezocht. Reeds

van aard devoot, was het volk daardoor devoter geworden
dan voorheen. En toen nu de macht dier goden was geble-

ken, toen de koningen door hun bijstand hadden gezege-

vierd; toen de overwinnende legers door hen geleid de gren-

zen niet overschreden zonder nieuwe en 'verre gewesten aan

het rijk toe te voegen, toen beijverde men zich om op aller-

lei wijs de dankbaarheid voor dien zegen te toonen en was

daarmee tevens de gulden tijd aangebroken voor den stand,

aan wien de dienst der goden was opgedragen. Die den tem-

pel verrijkt, maakt den priester machtig.

2. De priestees onder het nieuwe rijk.

Talrijk en in menig opzicht bevoorrecht zijn de priesters

in Egypte te allen tijde geweest; zoo reeds in 't Oude,

doch meer nog in 't Middelrijk. Maar hun getal is nooit zoo

groot, en zijzelve zijn nooit zoo hooggeëerd en zoo mach-

tig geweest als onder het Nieuwe Eijk. Een vierde der gra-

ven te Abydos in dezen tijd behoort aan priesters of tem-

peldienaars ;
in vroegere perioden waren zij daar zeldzaam.

Tot de vermeerdering der priesters werkte alles mee: de

toeneming van het aantal plaatselijke en officiëele eer-

diensten, de grootere pracht van den cultus, de aangroeiende
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rijkdom der tempels, wier schatten dus meer beheerders

eischten, de steeds machtiger wordende vrees voor de ver-

schrikkingen van het Doodenxijk, die nu ook velen uit den

middenstand drong tot het stichten van fondsen, of het

maken van contracten, ten einde zich een lamp in den tem-

pel; spijzen voor hun onderhoud in de grafkapel en den dienst

van een eigen priester voor de eeuwigheid te verzekeren;

bovendien het aanzien, waarin zich de priester verheugde en

dat niet weinigen, aanlokte.

Terwijl de arbeiders aan de prachtige gebouwen der

Farao's hun schraal loon menigmaal eerst nadat zij
"'t met

bedreiging hadden ingevorderd en dan nog soms maar voor

de helft betaald zagen, leefde de priester, althans bij de

voorname heiligdommen in betrekkelijke rust en in over-

vloed.

Van belasting waren zij vrij. Niet van den krijgsdienst^

maar
zij stonden daarbij onder bevel van hun eigen hooge-

priesters en de bevelhebber van deze bepaalde zelf het con-

tingent. Aan de tempels der goden, vooral die van Amun
in Thebe, van Tum-Rê, te Heliopolis, van Ptah te Memfis,

doch ook aan vele andere, aan de graven en graftempels ^

aan den luister van den eerdienst besteedden, men mag

zeggen verkwistten de koningen van 't Meuwe Rijk onge-

looflijke schatten. Reeds die der achttiende dynastie, zooals

de groote veroveraar Thutmes UT, maar vooral de Rames-

siden, de tweede en derde Ramses het meest, overlaadden

na hun gelukkige oorlogen de tempels en hun dienaars

met weldaden. In een merkwaardigen papyrus telt Ramses UI
alles op, wat hij in de verloopen 31 jaren zijner regeering

voor de goden en hun dienst gedaan heeft, en onder die

schenkingen behooren 169 steden, meer dan honderdduizend

slaven, een half millioen stuks vee, meer dan een millioen

maten akkerland, en aan edel metaal een waarde van twee en

een half millioen guldens ^). En de eersten die daarvan voor-

') Erman, 404—409.
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•deel trokken waren natuurlijk de priesters, meest die van

•den hoofdgod van Thebe, voor wien het leeuwendeel bestemd

was.

Daarbij stonden ook hooge staats- en rechterlijke ambten

liun open. De gerechtshoven, onder 't Oude Rijk nog bijna

geheel in de handen van leeken, althans niet van stand-

priesters, waren onder 't Meuwe soms geheel, gewoonhjk
voor 't meerendeel uit priesters saamgesteld. Het hoogste
ambt na den koning werd nu en dan door den hoofdpries-
ter van Thebe of dien van Memfis bekleed. Amenhotep, de

zoon van Hapu, de wijze, die later vergood en naast Imho-

tep, , den zoon van Ptah, vereerd werd, was niet alleen schrift-

geleerde, maar ook de groote bouwmeester door wiens zorg

de twee zoogenaamde Memnons-kolossen werden opgericht,

opperbevelhebber des legers en eerste minister van koning

Amenhotep UI ^).

Toch vormden
zij

nu veel meer dan vroeger een eigen^

zij het dan ook geen erfelijken, stand. Alleen vrouwen ver-

tegenwoordigen het teruggedrongen leekenelement, spelen het

sistrum bij de godsdienstige plechtigheden en vormen den

harem van den god, aan welks hoofd als zijn eenige wettige

gemahn op aarde de koningin zelve staat. Nu eerst begin-

nen de priesters zich ook, door hun kaalgeschoren en steeds

ontblooten schedel en door hun ouderwetsche kleeding, van

<ie ongewijden te onderscheiden. Alleen de' hoofdpriesters

schikken zich naar de algemeen gebruikehjke kleedij, tenzij

dat ze van ouds reeds een bijzonder ambtsgewaad of een

teeken hunner waardigheid bezaten.

De voornaamste en machtigste dezer priesters waren die

van Amun-R^, den god van Thebe, de hoofd- en reziden-

tiestad in 't Meuwe Rijk. Het vermogen huns gods, en waar-

over zij dus te beschikken hadden, voor zoover althans, de

koningin als de vrouw van Amun daarop geen rechten deed

') Zie Brugsch, AZS. 1875, S. 123 fF. 1876, S. 96 ff. Piehl ald. 1887. S. 117 f.
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gelden, was vijfmaal zoo groot als dat van Heliopolis en

tienmaal zoo groot als dat van Memfis ^).

De Hoogepriester was niet oReenjprimus inter pares msidiV

het werkelijk „hoofd der profeten van alle goden", die zelfs

leden van zijn college tot hoogepriesters van geen mindere

heiligdommen dan die te Memfis en te Heliopolis liet aan-

stellen. Deze hiërarchische regeling was zoover wij weten

iets nieuws en in zoo hooge oudheid iets zeldzaams. Zij

maakte Thebe niet slechts tot zetel van het staatsbestuur

maar ook tot de geestelijke hoofdstad des lands, een egyp-
tisch Rome

;
en welke macht zij

in de handen van dezen

opperpriester legde, behoeft niet gezegd te worden. Een

eigenaardige tegenstelling met deze hooge waardigheid vormt

de nederigheid der titels van Amun's priesterschap. Van de

vijf rangen, die elk doorloopen moest voordat hij tot een

hoogeren kon bevorderd worden, werd de laagste eenvou-

dig priester (««eè), de volgende „goddelijke vader" genoemd,
de hoogste drie met den titel, dien de Grieken door „pro-

feet" vertalen. Terwijl de hoofden der oude priesterschap-

pen, zooals van Memfis en vooral van Heliopolis, met klin-

kende eeretitels genoemd waren, heette die van Thebe aan

wien allen gehoorzaamden^ eenvoudig „eerste profeet van

God Amun-ra te Thebe."

3. EeRDIENST EN DOODENDIENST.

In overeenstemming met de groote plaats, door den gods-
dienst en zijn bedienaars in het Nieuwe Rijk ingenomen was

de pracht van den eerdienst en de wedijver van bijkans

alle koningen der 18e en 19e dynastieën in het bouwen,

versieren en uitbreiden der tempels. Wel zijn wij wat den

eerdienst betreft slechts gebrekkig ingelicht en ontbreken ons

vooral de gegevens om den cultus van deze met dien van

') Eiman, a. w. p. 410.
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vorige perioden te vergelijken. Maar uit de berichten die

tot ons gekomen zijn en de afbeeldingen op de wanden der

tempels bKjkt toch, dat de
'

feesten ter eere der groote goden
vermeerderd en met groote staatsie gevierd werden. Zoo

het kroningsfeest der koningen, dat na een dertigjarige

regeering ^) met bijzonderen jubel gehouden werd, en het daar-

mee waarschijnhjk samenhangende oogstfeest ter eere van

den akkerbouwgod Min of Chem. De godheid verHet haar

heiligdom om er zelf bij tegenwoordig te zijn. Niet alleen

het beeld, maar ook de heilige fetis zelf; doch zorgvuldig

voor de blikken der ongewijden in de mystische ark ver-

borgen en op de gewijde boot geplaatst, werd door priesters

in de processie gedragen. De koning ^

zelf sneed de eerste

aren, liet vier ganzen, de heilige dieren van Seb (Sibu) den

aardgod; naar de vier windstreken loS; en de oogst had een aan-

vang genomen. Na het feest keerde de godheid naar haar

geheimzinnige woning terug. Deze was het allerheiligste, dat

slechts enkele bevoorrechten mochten intreden en niema^id,

zonder zich eerst viermalen te hebben gereinigd. De egyp-

tische god woonde in 't verborgen. Zijn eigenlijk verblijf,

een kleine, geheel in geheimzinnig duister gehulde kapel,

met twee of meer even donkere kapellen daarnaast voor zijn

gade en zoon of andere met hem verbonden goden, lag in

het achterste gedeelte van den tempel en was bovendien

lager van verdieping dan de overige vertrekken. Yan daar

af; tot aan de voorpoort nam de hoogte der zalen en hoven

bestendig toe. In dat adyton bevond zich geen beeld; maar

een fetis of symbool der godheid, de beelden en afbeeldin-

gen in relief zag men in de andere hallen. Deze bestonden

op zijn minst uit een voorhof, waartoe een poort met twee

torens aan weerszijden toegang verleende en die aan drie

zijden door zuilen omgeven was, en uit een overdekte zaal

wier dak op zuilen rustte (hypostyle zaal). Maar in de groote

*) Opmerkelijk is, dat ook ia Assyrië een dertigjarige regeering fees-

telijk herdacht werd.
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tempels was het aantal voorhoven en binnenhoven grooter.

De muren waren met afbeeldingen bedekt, meestal den

koning voorstellende terwijl hij een godsdienstige handeling

voor één of meer goden verricht. In den eersten voorhof

stond het groote altaar en in sommige tempels, zooals in

dien van den Zonnegod in Hut'aten (El Amama), waren er

verscheiden zalen elk met een altaar in 't midden. Voor

den eersten pyloon stonden gewoonlijk twee obelisken en

masten met wimpels, die zich nog boven de torens ver-

hieven.

Buiten den tempel vond men behalve kleinere heilig-

dommen, voorraadkamers, bergplaatsen, woningen voor

priesters en dienaars, meest een vijver, waarop de mysteriën

vertoond werden en een heilig boschje, alles van een ring-

muur omgeven. Er is geen twijfel aan, of deze imichting

der tempels had een mystiek-symbolische beteekenis; althans

werd die in den historischen tijd door de priesters en god-

geleerden daaraan gehecht ; maar, hoe ook hun verbeelding

zich daarbij verloor in allerlei bespiegelingen, waaraan de

eerste tempelstichters misschien niet gedacht hadden, zeker

stelde men zich van den aanvang af geen ander doel, dan

om in de aardsche woning der godheid een afbeelding van

haar hemelsch verblijf te geven, zooals, ook de mysteriën

haar geheimzinnige werkzaamheid in de natuur, de ver-

nieuwing des lichts en de verjonging des levens voor-

stelden. ^)

Het ligt niet op onzen weg alles te vermelden wat de

Thutmessen en Amenothessen der 18e en de Seti's en

Ramsessen der 19e dynastie voor de woningen hunner goden

gedaan hebben. Overal^ in ISToord en Zuid, tot diep in Nubië,

1 Over de inrichting der tempels zie men o. a. Ernian, Agypten, S.

379 ff. Duemichen, Qesch. d. alten Aegyjiiens, passim. Over de sym-

bolisch-mystische beteekenis der tempelinrichting : M. de Rochemonteix,

Le Tcmple égyptien, Legon d'ouverture. Paris, 1887.

I. 5
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niet het minst te Memfis, Heliopolis, Tanis, Dendera, Aby-
dos, Silsilis, doch vooral te Thebe, in de stad der levenden

aan den rechter- en in de doodenstad aan den linkeroever

van den Nijl, hebben zij zonder ophouden gebouwd. De
bouwvallen van de heiligdommen ter eere van Amun-Rain
de hoofdstad opgericht, nabij het tegenwoordige Karnak

gelegen, zijn de belangrijkste en indrukwekkendste van

Egypte. Met de bijbehoorende gebouwen, zelfs zonder den

tempel aan den Mjloever bij het tegenwoordige Luxor mee

te rekeneU; is hij misschien de grootste tempel der wereld.

Wat in 't MiddeMjk van Ammi's huis reeds stond, een

gebouw van 70 bij 50 M., was ^niet klein, iets grooter zelfs

dan 't Parthenon van Athene of de Zeustempel van Olym-

pia. De koningen van 't Nieuwe Rijk echter achtten zulk

een heiligdom te nederig, den grooten god die hun door

zege op zege een machtige heerschappij had doen stichten

onwaardig. Thutmes I begon met den bouw van een prach-

tigen voorhof, op eenigen afstand waarvan later Amenothes III

twee groote pylonen oprichtte ;
Thutmes III had reeds om

den ouden tempel heen een nieuwen^ met een groot aantal

vertrekken en onder anderen een schoone hypostyle zaal

gebouwd. Maar dit laatste werk werd overtroffen door het

schoonste gebouw van Egypte, de reusachtige zuilenzaal voor

de pylonen van Amenothes IH door Ramses I begomien,
door Seti I voortgezet en door Ramses II voltooid. Door

dezen werd om de drie zijden van den eigenlijken tempel een

geheele ringmuur gesticht. Zoo was onder zijn regeering de

groote Amunstempel met zijn voorhoven reeds 250 M. lang

bij ongeveer 100 M. breedte. De latere dynastieën zouden

hem nog met 100 M. verlengen.

Binnen de ruimte waar déze hoofdtempel lag, een nage-

noeg gehjkzijdig vierkant van ruim 1800 M. in omtrek,

verrees nog de kleinere Chonsu-tempel van Ramses III en

in zuidwestehjke richting voerde een reeks van voorhoven

en pylonen, door de drie Thutmes, door Horemhib en
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Ramses II gesticht, naar den verbindingsweg die toegang

gaf tot den op geruimen afstand gelegen tempel der moe-

dergodin, Amun's gade, dien Amenothes UI gebonwd had.

Noord-oostelijk grensde aan Amim's tempelhof die van een

anderen kleineren tempel, door denzelfden koning opgericht.

Op breede wegen, tiisschen eindelooze rijen van sfinxen, deels

met ramskop, deels met menschenhoofd door, bereikte men

zuidwaarts den tempel door Amenothes HE bij het tegen-

woordige Luxor gesticht en door Ramses II vergroot,

westwaarts den Mjl en na dien te zijn overgestoken de

tempels der Doodenstad. Daar vond men andere groote tem-

pels, waar de lijkdienst der koningen verbonden met dien

der godheid plaats had, en die twee kolossale zitbeelden

van Amenothes UT, die de Grieken voor gedenkteekenen
van den mythischen koning Memnon, den zoon des dageraads

hielden. En de wanden van al deze gebouwen waren met

stout gebeitelde reliëfs bedekt, zuilen en pylonen met leven-

dige, doch niet harde en smaakvol geschakeerde kleuren

afgezet, en het zuilenwoud in de groote voorzaal der Rames-

siden was een werk dat niet alleen door zijn afmeting, maar

door zijn schoonheid, zelfs in bouwval, bewondering afdwingt.

De kunstwaarde, die de ongeëvenaarde tempels van Hellas

bezitten, mag aan die van Egypte niet Avorden toegekend.

Maar de Grieken hadden een eeuwenlange ontwikkeling der

kunst achter zich en begonnen met navolging van assyrisch-

perzische, middellijk ook egyptische modellen
; van de egyp-

tische beschaving geldt, zoover wij weten, de formule die zij

van hun zonnegod gebruikten: /zojje?' %esef, „uit zichzelf ge-

schapen". Het is hun gelukt door hun reuzengebouwen althans

den indruk van het grootsche en verhevene te maken.

Daarom getuigen die werken niet slechts van den kunstzin

en, wil men, ook van de ijdelheid en prachtliefde hunner

koningen, zij pleiten ook voor hun godsdienst. De egyptische

religie had haar kleine zijde ;
het animistische en magische

waaraan zij zich niet kon ontworstelen, heeft haar ontwik-
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keling belemmerd en eindelijk gestuit. Maar het kan geen

lage, en het moet een machtige godsdienst zijn, die aan een

volk zulke scheppingen ingeeft en vrijwillig zooveel schat-

ten doet opofferen om den hoogsten God een zijner waar-

dig huis te stichten.

Een der zwakke zijden van den egyptischen godsdienst

was de vrees voor het leven na den dood en de overdreven

zorg om zich in gindsche wereld een gelukkig lot te ver-

zekeren. Daaraan werden niet slechts schatten, maar wat

erger is, kostbare krachten verspild, die beter gebruikt had-

den kunnen worden, en door de schilderingen eener onge-

breidelde verbeelding, die steeds nieuwe monsters en ver-

schrikkingen uitdacht, werden de harten verontrust en

immer meer magische middelen gezocht om daaraan te ont-

komen. Onder het Nieuwe Rijk verminderde die zorg geens-

zins, maar werd integendeel nog angstvalliger. Weliswaar

werden de graven iets kleiner en eenvoudiger dan de

uitgebreide prachtgraven van de hooge beambten der vorige

twee tijdperken, maar zij waren ook niet zooals deze met

allerlei vroolijke tafereelen uit hun gelukkig en gezegend
leven op aarde^ veeleer met magische teksten bedekt. Te

ïhebe vooral werden die der koningen en der aanzienhjken

in de rots gegraven, en de eersten hadden bovendien nog hun

graftempels, waar wel de goden altijd in de eerste plaats,

doch zij daarnevens gediend werden. De sarkofagen worden

nu eenigszins gewijzigd ; zij zijn thans naar den vorm van

't lichaam gebeiteld; het deksel geeft de mummiegestalte
van den doode met zijn hoofd en handen weder, en het

geheel wordt niet nieer met heilige teksten beschreven, maar

met godengestalten en zinnebeelden van herleving en eeuwig-

heid bedekt. Met weinige tooverkrachtige teksten verge-

noegde men zich nu niet meer, maar grifte gansche boeken

op de ruime wanden der koningsgraven, zooals dat van

Seti I, of gaf althans aan den gestorvene de geheele, reeds

zeer vermeerderde verzameling, die het Doodenboek uit-
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maakte^ op de bange reis mee. Liefst liet men zich; zoo 't

mogelijk was^ te Abydos begraven, of althans het lijk daar-

heen brengen, om er, in de nabijheid van den grooten god
der doodenwereld, den wierook en myrrhe der heilige plaats

in te ademen en dan in vrede naar zijn grafstede terug te

keeren. Eene beschrijving van den lijkstoet en van de cere-

moniën bij 't begraven kan hier niet gegeven worden. Dat

priesters er een groote rol bij speelden, spreekt van zelf.

De doode werd reeds als god aangesproken en vereerd, en

natuurhjk werden er offers, een os of een groote antilope

geslacht. Jammerkreten vervulden de lucht, vooral van

vrouwen^ en onder deze, wat eigenaardig is, van de wedu-

wen met haar kinderen die de overledene bij zijn leven

beweldadigd had. De echtgenoote omarmt zijn overschot

onder teekenen van diepen rouw en klagend dat zij
zoo

alleen is en ver van den geliefde, die haar zoo gaarne toe-

sprak en nu zwijgt, ^) Aan dit alles, zij
't ook menigmaal

enkel vormeHjk geweest, liggen althans zuiver menschelijke

gevoelens ten grondslag.

In éen opzicht is er in de hier besproken voorstelling een

begin van vooruitgang. Had men zich tot nog toe het leven

na den dood als een voortzetting, of liever een vernieuwing

van het aardsche leven op grooter schaal gedacht, thans

begint zich een zedelijke eisch daaraan te verbinden en

vertoonen zich de eerste sporen van de leer der vergelding.

In een der nu eerst aan het Doodenboek toegevoegde hoofd-

stukken (125) wordt het doodengericht of het wegen der

ziel in de zaal der dubbele gerechtigheid voor den troon van

Osiris afgebeeld. De godin der waarheid leidt den doode

binnen. Daar moet hij de zoogenaamde negatieve belijdenis

spreken, dat wil zeggen, hij moet betuigen dat hij de zonden

in de 42 artikelen van die beHjdenis genoemd niet bedreven

heeft. 42 geniën, zeer oneigenlijk doodem'echters genoemd,

') Vgl. Ennan, Aegypten, S. 424—435.
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zitten met getogen zwaard om hem, gereed, waar hij in eerr

pimt te kort schiet, de straf te voltrekken. Doch, opdat

bhjke, dat hij de goddelijke wezens niet bedriegt, dat hij

tna'a hru
, ,richtig sprekend' ^) is, moet zijn hart op de

weegschaal, onder toezicht van Horos, Anubis en Thót,

tegen het beeld van de godin der waarheid gewogen en niet

te licht bevonden worden. Thót teekent de uitkomst op en

rechtvaardigt hem. Dan treedt hij voor den troon van den

grooten god, die hem als zijn onderdaan aanneemt. De

gedachte, hoewel in zonderlinge mythische vormen en sym-
bolen gehuld, zou zeker van heilzamen invloed op den

levensernst der geloovigen hebben kunnen zijn, indien men
niet al spoedig weer naar toovermiddelen gezocht had, om
in dit oordeel te bestaan. Zelfs richtte de vrome gebeden
tot zijn eigen 'hart, om het te bewegen, dat het niet tegen
hem zou getuigen.

Misschien hangt met deze beschouwing samen de nu

opkomende gewoonte, om eerst het hart, in welks plaats

dan een scarabee, het symbool der wedergeboorte, gelegd

werd, daarna de andere ingewanden uit het hchaam te nemen

en ze dan, door ze in vier vazen met de hoofden der vier

doodsgeniën als deksels, de zoogenaamde Kanopen, te bergen^,

onder de hoede van dit viertal te stellen.

Maar dit was slechts een der vele voorschriften die men
in acht moest nemen, om met vertrouwen de donkere toe-

komst tegen te gaan. ZeKs de rechtvaardige was niet zeker,,

als men een daarvan verzuimd had. Daarom werden ze nu

in een soort van kanonische boeken bijeengebracht, met al

de gebeden die er bij gesproken behoorden te worden..

Yan dien aard was het Ritueel der Balseming en dat van

het Doodenoffer, die vóór het Nieuwe Rijk niet voorkomen..

Bij dit offer werden de plechtige handelingen ten deele

^) Van de vele verklaringen der formule, door verschillende Egypto-

logen in den laatsten tijd beproefd, komt mij deze toch nog steeds de-

verkieslijkste voor.
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aan de mummie, ten cleele aan het beeld van den doode

verricht. De eerste daarvan was het mystieke openen van

den mond en de oogen, om hem de spraak en 't gezicht te

hergeven. De leiding was aan den her-heb {hri-hihö},

den reciteerpriester opgedragen, die daarbij door verscheiden

anderen, waaronder ook „de geliefde zoon van- den doode";

werd bijgestaan. Allen nemen het karakter van de osiraan-

sche goden aan. Verschillende reinigingen gaan vooraf, en

nadat het offer geslacht is en mond en oogen met stukken

van 't geslachte dier bestreken zijn, opent men ze met een

werktuig, dat reeds door Anubis gebruikt was en dus van

silex moest zijn. Dan Avordt door oplegging der handen de sa,

het godenbloed, in den doode gebracht, door tooversverktuigen

kleur aan lippen en wangen, lenigheid aan de kaken her-

geven, en hij ten slotte, evenals de goden, met Ideederen,

reukwerken, fetisen en amuletten beschonlsen. De dooden-

dienst is eeïi afspiegeling van den dienst der goden. De

geheele reeks van plechtigheden, die men meermalen op de

gedenkteekenen ziet afgebeeld, en die ten doel hebben het

beeld van den god tot zijn belichaming te maken, worden

ook toegepast op den doode om hem als bewoner van de

Duaut, en dus als een god te doen herleven. ^)

4. DE IJEER VAN HET DOODENEIJK.

Indien wij nu spreken . van de leer aangaande het Dooden-

rijk, zooals zij
in het Nieuwe Rijk heerschtC; dan willen wij

daarmee niet zeggen, dat zij
toen eerst werd uitgedacht,

noch ook dat
zij belangrijk werd gewijzigd. In hoofdzaak is

zij
dezelfde als in de vorige perioden, zelfs in de oudste,

hier en daar slechts gewijzigd en aangevuld. Zij komt nu

,echter tot zekere afsluiting en vastheid. Had men reeds lang

^) Men vergelijke hierbij Maspero, Revtte de VHist. des Relicjions. XV
(1887), p. 183 suiv.
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gepoogd voorstellingen van verschillenden oorsprong, hoe

ongelijksoortig ook en strijdig menigmaal, met elkaar te ver-

eenigen, thans zette men op dien weg de laatste schrede en

verwerkte het gegevene met enkele nieuwe bestanddeelen,

oude en jongere teksten tot éen geheel.

Of het Doodenboek nu reeds voorgoed werd afgesloten

mag betwijfeld worden. Maar het maakte toch zeker al een

groote verzameling uit, die althans 125 hoofdstukken bevatte,

Mder volgorde behoudens eenige wijzigingen vaststond. Eigen-

lijk is het een samenvoeging van meer dan ééne verzame-

ling, ofschoon 't niet altijd mogelijk is, de voegen waar zij

aaneengezet zijn nog te onderscheiden. De eerste 15 hoofd-

stul?;ken, die ook een afzonderlijken titel hebben, vormen

een geheel op zichzelf. Zij zijn bestemd om den doode de

macht te geven om met den zonnegod uit te gaan op den

dag en eindigen zeer gepast met hymnen aan Ra. In de

hoofdstuldken 64—74, waarvan het eerste een werk van god
Thót heet en dus voor zeer oud werd gehouden, wordt het-

zelfde onderwerp behandeld. Het vroeger reeds besproken
17e hoofdstuk staat eenigermate op zichzelf. Li 18—30 heeft

men alle teksten samengebracht die den afgestorvene de spraak,

de herinnermg en het hart kunnen hergeven; in 31—53

alle die hem kunnen wapenen tegen de gevaren en monsters

der Doodenwereld. Hfdst. 54—63 verschaffen hem frissche

lucht en verkwikkend water, 75—90 de macht om op aarde

allerlei gestalten aan te nemen. De orde die men in de nu

volgende hoofdstukken gevolgd heeft is moeilijk te ontdek-

ken. Maar Hst. 94—111, behoudens enkele tusschenvoegsels,

hebben meest alle betrekldng op de A'alu- of lalu-velden,

de middelen om die te bereiken en het leven aldaar, en

vertegenwoordigen dus het oude osiraansche dogme; 112—125

gaan van geheel andere voorstellingen uit, die met den meer

ethischen vorm der Osiris-leer
,
in verband staan en met het

oordeel eindigen. Misschien waren de hoofdstukken 126—^130

die reeds vroeger besproken onderwerpen behandelen, en wel
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voor uit Abydos afkomstig worden gehouden ^), ook in dit

tijdperk reeds aan de verzameling toegevoegd.

Zoo werden in dit boek, dat voor den egyptischen vrome het

heiHgste, omdat het in zijn oog het tooverkrachtigste was,

teksten uit verschillenden tijd en van onderscheiden aard

bijeengebracht, en dus de uiteenloopende voorstellingen wel

geijkt^ doch slechts los en uiterlijk vereenigd. De behoefte

om een zekere samensmelting der heerschende denkbeelden

te beproeven deed andere geschriften ontstaan, waarvan

wel niet de stof zelve maar de verwerking der stof nieuw

was. Van dien aard zijn de gehjksoortige boeken, die wij

kortheidshalve Het boek der Uren en Het boek der Poor-

ten kunnen noemen ^). Uit deze twee boeken leert men 't

best de voorstellingen omtrent het Doodenrijk kennen, die

de Egyptenaars onder 't Nieuwe Rijk vormden.

Beide beschrijven hetzelfde onderwerp, de reis van den

zonnegod op zijn schuit in de wereld der dooden, en komen,

bij alle verschil in de bijzonderheden en de kleuren die zij

bezigen, in voorname punten overeen. Allereerst daarin, dat

zij
de reis in twaalf gehjke deelen splitsen, beantwoordend

aan de twaalf uren van den nacht. Volgens het eerste

geschrift vertoeft de zonnegod dus achtereenvolgens in twaalf

gewesten of kringen, in het tweede treedt hij twaalf poorten

door. Beide voorstellingen zijn aan de oude mythe ontleend
;

ook in het Doodenboek, zooals trouwens in alle oude mytho-

logieën, heeft Osiris' rijk zulke kringen en poorten, maar

dan acht kringen en eenentwintig poorten, die dus met den

zonnegod en zijn nachtelijke reis niets gemeen hebben
; door

beide tot een twaalftal te brengen werd nu de zonnemythe
met de oude leer der onderwereld beter versmolten. Toch

is er ook groot en wezenlijk verschil. Het boek der Uren

') Aldus Maspero, Revue de VHist. cl. Religiom XV (1887) p. 310

suiv. Men vergelijke het geheele artikel pp. 265 suiv.

^) Vgl. over deze boeken o. a. Maspero, Les liypogées royaux de Thè-

bes, Revue de VHist. d. Rel. 1888, XVII, p. 256 suiv.
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beschrijft den nachtelijken tocht als een reis van den ingang
der doodenwereld in 't westeHjk gebergte, eerst noordwaarts,
dan naar 't oosten, waarbij dan de geografie van Egypte

namykeurig gevolgd, en het heilige An, Heliopohs, beschouwd

wordt als de eindpaal der reis en het punt waar de god
weder uitgaat in het licht. Het

i-ijk van Osiris ligt hier in

't noorden en valt samen • met Mendes en de omstreken.

Sokar, de doodsgod van Memfis en de mendezische Osiris

bekleeden in dit boek daarom ook een voorname plaats,

terwijl zij in 't andere niet voorkomen. Men heeft dus ver-

moed, dat men zich deze reis voorstelde als niet in de

onderwereld, maar in een hemelsch doodenrijk volbracht,

en dat de zon dan achter de noordelijke bergen verscholen

Avas. Wat daarvan zij,
't is duidehjk; dat de geheele inklee-

ding tot JSFoord-Egypte behoort en waarschijnlijk uit de

scholen van Heliopolis of Memfis, wellicht uit die van
• Mendes afkomstig is. In het boek der Poorten daarentegen
is de Osiris van Abydos, Hontamenti, in de plaats van den

mendezischen getreden ;
de mythe van 't oordeel in de zaal

der gerechtigheid, het intreden en 't verblijf in de lalu-

velden, waar R4 de vijanden verjaagt en de vromen bouwen

en oogsten, in het boek der Uren niet vermeld, worden

hier opgenomen ;
ook vaart Rit een gedeelte van den weg

in de „boot der Aarde" en schijnt dus hier wel in de onder-

wereld te toeven. Dat wij hier de leer der school van Abydos
in deze periode bezitten^ de leer van Opper-Egypte alzoo,

de heerschende in Thebe, lijdt wel nauAveüjks twijfel. Ken-

merkend voor Egypte is, dat beide inkleedingen van de

mythe naast elkander bleven staan en als gerechtigd erkend

werden. Toch schijnen ze, ook toen reeds, niet allen geheel

bevredigd te hebben. Een nieuwe voorstelling, die zich

tijdens de 20e dynastie hier en daar vertoont, maakt van

Osiris een maan- of sterregod en breekt zoo met de . oude

traditioneele leer bijna geheel. Maar tot het volk schijnt

deze niet te zijn doorgedrongen.
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5. THEOLOGIE. AMUN-Ea VAN ThEBE.

Dat de godsdienstleer van dit tijdvak zich in dezelfde'

richting bleef ontwikkelen, waarvan de eerste beginselen

zich reeds in het vorige vertoonden, en dat deze rich-

ting zich vooral daarin openbaarde, dat alle hoofdgoden van

Egypte, op een enkele uitzondering na misschien, met den

eenen, grooten zonnegod van Heliopolis vereenzelvigd wer-

den, is reeds vroeger gezegd. Alleen de oude school van

Memfis, de priesterschap van Ptah, schijnt eenige zelfstan-

digheid bewaard te hebben en misschien in zekere mate,

doch om andere reden, die van ïhót (Dhuti) te Hermopolis

(Hmuna). Voegen wij er bij, dat dezelfde gelijkmaking ook

op de godinnen werd toegepast. Alle voornaamste, hoe ver-

schillend haar oorspronl^elijke beteekenis ook moge geweest

zijn, maakte men tot hemel- en als zoodanig tot moeder-

godinnen. In de mythologie bleven zij haar oude rol vervul-

len en vertegenwoordigde bv. Sechet den verterenden gloed,

Bast de weldadige warmte van 't vuur en van de stralen

der zon en hielden Sati en Anul?;e, Hekt en Selk, Nu en

Hathor, om van de osiraansche niet te spreken, haar eigeu

karakter. Maar dezelfde eeretitels gaf men aan alle, allc'

waren zij
de hoogste, alle verschillende openbaringen van

de eene groote moedergodin. Terwijl het pantheon gedurig

met nieuwe, vooral vreemde, goden verrijkt werd en in den

eerdienst het oude behouden bleef, terwijl zelfs de toover-

praktijken van den ouden tijd niet alleen niet opgegeven,,

maar zelfs met ijver aangekweekt werden, terwijl de dieren-

dienst niet alleen niet beperkt werd, maar integendeel hier

en daar, zooals Avij later zien zullen, tot vernieuwden bloei

kwam, werd in de officiëele leer het veelvormig polytheïsme

met monotheïstische gedachten doortrokken en zoo goed dat

ging in overeenstemming gebracht. Kortom, de herstelling

der onafhankelijkheid van het egyptische rijk ging gepaard
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met een krachtige herleving van den ouden Radienst van

Hehopohs, verbonden met den niet minder ouden Osirisdienst,

en de meeste hoofdgoden werden tot openbaringen van den

hoogsten Hchtgod gemaakt.
De voornaamste van deze alle was echter nu zonder twij-

fel de plaatselijke god der hoofdstad waar het regeerend
huis zetelde, Anmn-R^ van Thebe. De koningen mogen den

tempel van Ptah in de oude rezidentie en bijzonder dien van

Tum in 't heilig Heliopolis met zorg hersteld en de daar

wonende priesterschappen begunstigd hebben, zij mogen
vooral Abydos, doch ook Dendera en andere steden niet

vergeten hebben; die van de 19e dynastie mogen, om staat-

kundige redenen, in officiëele stukken gewoonHjk Ptah van

Memfis, E,è, van An en zelfs Sutech van Tanis gewoonhjk
als gelijken naast Amun geplaatst hebben

;
dat

zij
den laatst-

genoemde als hun eigen beschermgod toch nog veel hooger

stelden, is reeds gebleken uit het onevenredig aandeel hem

toegekend in hetgeen zij voor de tempels en eerdiensten van

den staat veil hadden. Hoe nu bovendien 'in zijn persoon

alles werd saamgevat wat men zich groots en verhevens van

de godheid kon voorstellen en hij alzoo de uitdrukking werd

van het zuiverst godsbegrip waartoe de godsdienstige bespie-

geling in Egypte zich had kunnen verheffen, zal ons thans

blijken.

Naar de oorspronkelijke beteekenis van den thebaanschen

Ammi laat zich slechts gissen ;
want indien zijn naam al

,de verborgene' beduidt, zooals reeds de Egyptenaars hem

verklaren, een metafyzische zin kan daaraan eerst in ons

tijdperk gehecht zijn. Verwant aan Montu van Hermonthis

en Min (Chem) van Koptos, die zelf ook Amun genoemd

wordt, twee goden die lang vóór hem algemeene vereering

genoten, is hij misschien oorspronkelijk een verborgen schep-

per als Chnum (Hnumu), met wien hij den ram als lieiHg

dier gemeen heeft. 'Na met Rd vereenigd en daardoor tot

hoogsten god verheven te zijn, neemt hij hun beider wezen
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in zich op ^) zooals zijn drie heilige booten getuigen, waarvan

éen Amuns ramskop, éen Montus sperwerskop, éen Mins

menschenhoofd op de plecht vertoont, en wordt zoo tevens

krijgsgod en akkergod. Zijn gade was de bekende godin met

den leeuwinnekop, die echter te Thebe eenvoudig Mut ,de

Moeder' heette; maar het schijnt wel dat noch
zij,

noch de-

eveneens als Amuns vrouw voorkomende Amunt van ouds-

her naast hem stond. De triade werd voltooid door hem als

zoon den alouden god Chonsu (Hunsu) toe te voegen, die

reeds in de pyramiedenteksten genoemd wordt, en, nu met

ïhót den maangod, dan met Horos den zonnegod verbon-

den, als Noferhotep ^) ,de goede rust' zeker een god der

dooden is.

In hymnen en gebeden, waaraan het bij alle gerektheid

en eentonigheid niet aan verheffing ontbreekt, wordt nu

Amun-Ra als de hoogste der goden, de schepper van alle

dingen in den hemel en op aarde verheerhjkt. Hij is de

Eenige, die vele armen heeft, koning^ zoowel in 't midden

der goden als wanneer hij alleen is, met vele namen. De

goden kruipen voor hem als hij nadert en omringen zijn

voeten als kwispelstaartende honden. Thót zelf durft voor

hem de oogen niet opslaan, want vèr staat hij beneden hem.

Alle goden zijn geschapen door zijn woord; de menschen

zijn voortgekomen uit zijn beide oogen, ziel van zijn ziel.

Er zijn in deze hederen gedeelten, die in een zuiver mono-

theïstischen psalm niet misplaatst zouden, zijn. Als Pentam^a

den koning Ramses H schildert, van zijn leger gescheiden,

alleen te midden van honderden vijanden, dan legt hij hem

ï)
Is het door Wiedemann AZS., 1885, S. 78 vermelde opschrift op

een torso van Pepi Merira echt, dan zou Amun-Ea in dezen vorm

reeds onder het Oude Rijk vereerd zijn. Maar er is reden om aan de

oudheid dezer inscriptie te twijfelen.

^) Zijn andere gestalte Pa-ar-seher, ,de uitvoerder van den wil', schijnt

eerst sedert Eamses III vereerd te zijn. Wiedemann, Belig. cl. alten

Aegypter, S. 70.
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•een gebed aan Amun in den mond, dat door een vroom

koning van Juda tot Jalive had kunnen gericht worden.

'Toch wordt de beslissende schrede niet gedaan. De mytho-

logie blijft de achtergrond. Amun wordt wel met de hoogste

goden vereenzelvigd en boven alle andere gesteld, maar hij

blijft altijd de Eenige als de ongeëvenaarde, liij
is het nog

niet in absoluten zin. Ook is het naturalisme nog duidelijk

genoeg ; zonnegod is hij steeds, opgaande in 't Oosten en

ondergaande in 't Westen, en zelfs heet het, dat Ptah zijn

schoone jongelingsgestalte gevormd heeft. Maar dit belet

jiiet, dat hem. de verhevenste eigenschappen worden toege-

kend, dat hij Heer der eeuwigheid en Schepper der onein-

digheid heet, noch dat er sprake is van zijn liefde, van zijn

vriendelijldieid jegens hen die hem aanroepen, en dat men

hem voorstelt als beschermer der zwakken tegen de over-

.moedigen en der armen tegenover de machtigen dezer wereld. ^)

De oorzaak die Amim-R4 zoo hoog boven alle egyptische

goden verhief is wel voornamehjk deze, dat
liij

de plaatse-

lijke god van Thebe en daarom de beschermgod was van

•de dynastie die daar haren zetel had
;
en in zoover kan men

zeggen dat het zuiver toeval was en eiken anderen plaatse-

lijken god hetzelfde wedervaren zou zijn, indien binnen zijn ge-

bied de koningstroon gestaan had. Maar toch moet men, bij

zoodanige verheerlijking van sommige goden en hun samen-

smelting met den grooten god van Heliopolis, altijd eenigs-

zins rekening hebben gehouden met den aard dier goden.

Alleen omdat Amun reeds in zijn kring de hoogste was, kon

men hem tot allerhoogsten verheifen, en niet Chonsu bijvoor-

beeld, al was hij ouder en vermaarder. Eindelijk moest nog
iets anders meewerken: uit de daden van den god moesten

zijn macht en heerlijkheid bhjken; eerst toen zijn vurige

^)
Men zie o. a. de hymne uit Pap. Bulak 17, vertaald door Stern,

AZS. 1873, S. 76 fF. en bij Wiedemann, Beligion d. alten Aegypter

S. 64 if.
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vereerders, de tliebaansche koningen, in zijn naam en door

zijn hulp, op de vijanden des volks een reeks van schitte-

rende overwinningen behaalden, het land van Kus tot een

egyptische provincie werd en de geurige producten van

Arabië, de schatten van Syrië en Mesopotamië als handels-

waar of buit werden aangevoerd, eerst toen zag men dat

Amun-E^ een veel grooter god was dan alle andere.

6. DE HERVOEMmG VAN CHUEN'ATEN EN DB ZEGEPRAAL

DER ORTHODOXIE.

Intusschen, zonder tegenspraak zou Amuns opperheer-

schappij niet blijven. In de laatste jaren der 18e dynastie dreef

de jonge koning Amenothes (Amunhotep) IV eene hervorming

door, die bestemd Avas den tot hiertoe algemeen erkenden

godsdienst van Egypte omver te werpen, doch ten gevolge had,

dat de rechtzinnigheid met nieuwe Icracht het hoofd verhief.

Zijn vader Amenothes UI was niet zulk een geweldig veroveraar

als zijn groote voorgangers geweest waren. A¥el schijnt hij

met lo-achtige hand geregeerd te hebben en zoowel zijn eigen

gedenkteekenen als de brieven in spijkerschrift, door de

stadhouders en koningen van West-Azië aan hem gericht;

bemjzeu; dat hij de heerschappij over al de wingewesten
handhaafde en de geschenken der schatphchtige koningen

geregeld ontving. Maar zijn lust was te bouwen aan de

tempels der goden, aan die van Amun-Ra te Thebe niet het

minst, in Nubië heiligdommen te stichten waar hijzelf als

de landsgod werd aangebeden en in Egypte monumenten op te

richten tot zijne en zijner goden verheerlijking. Nauwelijks
echter had de dood een einde gemaakt aan zijn langdurige

regeering of zijn zoon en opvolger slaat een geheel nieuwen

weg in. Hij treedt op als godsdienstig hervormer. Niet, dat

liij
daarvoor zijn koninklijke plichten verzaakt; integendeel,

de rapporten der stedehouders en schatplichtige koningen

worden ook bij hem geregeld ingeleverd; de geschenken aan-
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geboden; van een afneming van den omvang des rijks of van

het gezag des konings is onder zijn regeering geen bewijs te

vinden. Zijn macht moet juist zeer groot en zeer geëerbie-

digd zijn geweest; anders zou hij niet zooveel tot stand

gebracht hebben, wat toch bij velen op hevige tegenkanting

moest stuiten. Want wat hij beoogde en ook tot op zekere

hoogte bereikte, was een geheele omkeering van den gods-

dienst.

In den aanvang gaat hij nog met zekeren schroom te werk.

Den naam van Amunszoon laat hij zich nog welgevallen, al

toont hij reeds zijn voorkeur voor den zuiveren zonnegod
van Heliopolis, wiens priesterschap hij bekleedt en hoog

''waardeert. Die zonnegod is Aten-(Et'n)-R4, de zonneschijf

zelve, soms ook meer bepaald ,de glans der zonneschijf'

genoemd. Maar hij duldt nog, dat die god als een Horos,

in therianthropischen vorm, wordt voorgesteld of Harmachis

genoemd wordt. In de nabijheid van den grooten Amuntem-

pel laat hij hem te Thebe een tempel bouwen, waarin hij

dus naast den hoogen rijksgod vereerd kan worden. Maar

weldra blijkt hem dit niet genoeg. Misschien door tegenwer-

king der oiïiciëele priesterschap geprikkeld, misschien ook

zelf door geloofsijver gedreven, gaat hij van het behjden

zijner ,leer,' zooals
zij

nu genoemd wordt, tot vervolging

van den algemeen erkenden landsgodsdienst over. Vooral

Amun-Ra moet het misgelden. Overal, in tempels en graven,

zoowel van koningen als van bijzondere personen, waar het

slechts mogeHjk is, wordt zijn naam weggebeiteld. In zijn

eigen naam kan de koning hem evenmin langer dulden en

in plaats van Amunhotep noemt hij zich nu Hu-en-'Aten,

jglans der zonneschijf.' Thebe is hem een gruwel geworden
en daarom laat hij met grooten spoed in de vlakte die tegen-

woordig El-Amarna heet een nieuwe hoofdstad. Hu-t-'Aten

geheeten, bouwen, wier middelpunt een prachtige tempel

voor den geliefden god vormt. Reeds in zijn vierde regee-

ringsjaar is hij daar met zijn steeds aangroeiend gezin en
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een talrijken hofstoet geve^igd, en dat dit verbKjf ettelijke

jaren geduurd heeft blijkt uit de schoone graven in de nabij-

heid, waar aanzienhjke dienaars van den koning-hervormer

zijn bijgezet en wier wanden niet alleen het leven in de

nieuwe rezidentie afbeelden, maar wier opschriften ook de

nieuwe leer in alle zuiverheid verkondigen. Nu wordt ook

geen menschehjke of half-menschelijke afbeelding van de

godheid meer toegelaten, alleen een symbolische : een zon-

neschijf met de uraeus-adder, al of niet door eenige licht-

kringen omgeven, maar altijd voorzien van stralen die in

handen uitloopen welke de aanbidder grijpt of die hem het

teeken des levens [anK) reiken. En nu ook geen god meer

nevens den Eenige; slechts de zonnegoden, omdat zij als

niet verschillend van 'Aten-Ea beschouwd werden, vinden

genade. Maar alle andere worden vervolgd, ook Oshis, wiens

naam zelfs in de graven van El-Amarna niet genoemd wordt. ^)

En deze godsdienstige omwenteling, want het is meer dan

een hervorming, gaat nog met een andere, eenigszins raad-

selachtige gepaard. Het oudste beeld van Amenothes IV.

verschilt niet in
stijl van die zijner voorgangers. Doch later

laat hij zich en zijne familie afbeelden met een in Egypte

ongehoord realisme: zijn leelijk gezicht, waarop de dweep-
zucht te lezen staat, zijn krachtelooze gestalte, gezwollen

buik, kromme beenen worden nauwkeurig weergegeven, en

de koningin en hare dochters worden evenmin gevleid.

Velen van zijn hovelingen meenden, in hun egyptisch begrip

van loyauteit, hem geen fijner hulde te kunnen brengen, dan

^) Ook de vereering zijns vaders als landsgod van Nubië laat hij

bestaan. In den tempel te Soleb wordt daarnevens ook nog Ainun-Ea

vereerd en zelfs de godin-moeder als Uazit in giergestalte afgebeekl.

Zie Ed. Meyer, Oesch. d. alt. Agypt. S. 269 nt. 1. De gier als 't hie-

roglyf van de thebaansche Mut had bij sinds lang in den ban gedaan.

Het feit is te raadselachtiger, omdat ook te Soleb Amuns naam overal

is uitgewischt. Misschien hebben de priesters gemeend deze afwijking

van 's konings bevelen, op zoo grooten afstand van de rezidentie, wel

te kunnen wagen.
I. 6
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zich met dezelfde gebreken te laten vereeuwigen, en dieper

dan aan 't hof der vroegere vorsten gebruikelijk was, buigen

ze zich voor hem ter aarde. In staat en godsdienst, tegen-

over adel en priesterschap beide schijnt deze jonge soeverein

de onbeperkte alleenheerschappij tot haar uiterste gevolg-

trekkingen te hebben volgehouden.

Zijn Zonnegod bezingen de gehoorzame belijders der „leer"

in schoone hymnen als den Eenige, naast wien geen andere

god staat, schepper van al wat is, oorsprong van alle vrucht-

baarheid in 't planten- en dierenrijk en in den mensch, die

alles onderhoudt, die zelfs den Nijl uit zijn hemelsche bron-

nen doet voortkomen om den nienschen het leven te schen-

ken, bij wiens ondergang de wereld in den dood verzonken

schijnt, doch bij wiens opgang alles vroolijk herleeft. Maar

al heet hij kortweg 'Aten, de zonneschijf, men noemt hem
ook met den bekenden naam „levende Ra, heerscher der

twee horizonten" en laat duidelijk uitkomen, dat die schijf

slechts de gestalte is waarin hij zich openbaart en dat men

eigenlijk zijn geest vereert. Ook de oude leer, dat de koning

eigenhjk zijn vertegenwoordiger op aarde is, de zoon uit zijn

lichaam gesproten, wordt daarmee verbonden, en aan ver-

heerhjking van Chuen'aten, den eenige die hem 't eerst

waarlijk gekend heeft, ontbreekt het niet. ^)

Dat deze leer alleen in dezen vorm nieuw was en van de

theologie van Heliopolis niet wezenlijk verschilde, ziet men

aanstonds. De verwantschap bHjkt ook uit eenige bijzonder-

heden. Vooreerst daaruit dat de hoogepriester, dien Chuen-

'aten in zijn nieuwen zonnetempel aanstelde/ denzelfden titel

droeg als die van Heliopolis, namelijk Urmau, de groote

ziener (?). Maar dan ook uit het feit, dat," zooals uit graven
in de nabijheid van Memfis blijkt, de god 'Aten reeds onder

de regeering van Amenothes III zijn vereerders en, nog

lang na het herstel van den rechtzinnigen godsdienst, te

^)
Men zie hierbij Meyer, Qeseh. d. alt. Agyptens, S. 268,
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Heliopolis zijn bijzonderen tempel en dienst had. Het nieuwe

in de hervorming van den jongen koning was dus, dat hij

dezen god met uitsluiting van alle andere vereerd wilde zien,

dat hij dus het monotheïsme ernstig opvatte en in den

staatsgodsdienst wilde invoeren. Daarbij komt nog zijn tegen-

zin tegen het anthropomorfisme,
'

die hem bewoog alle

menschvormige voorstelHngen van den Zonnegod door de

symbolische afbeelding van de zegenrijke werking der zon-

nestralen te vervangen.

Dat .dit in Egypte iets ongehoords was en een overwel-

digenden indruk moest maken, behoeft nauwelijks gezegd te

worden. Waar het polytheïsme zoo diep geworteld was,

moest zulk een leer in de oogen der meerderheid een hei-

ligschennis schijnen, en zij kon daarom slechts met geweld

ingevoerd en gehandhaafd worden. De priesterschappen der

oude landsgoden, voorzoover zij niet tijdig tot de nieuwe

leer overgingen, zagen zich van de hoogte hunner macht

neergestort en van de rijke inkomsten waaraan zij gewoon
waren beroofd, de namen hunner goden uitgewischt, hun

beelden verbroken, hun tempels vervallen. Alleen de groote

eerbied van het volk voor het koninklijk gezag, voor den uitge-

sproken wil des gods, zooals de vorst voor hen was, verklaart

het slagen eener omwenteling, die in de oogen van de

meeste Egyptenaren uit alle standen een gruwel moest zijn.

Ongelukliigerwijs ontbreken ons de gegevens om te ver-

klaren, wat Amenothes IV tot zulk een uitsluitend vereerder

van den god van Heliopolis gemaakt heeft. Men heeft aan

den invloed zijner moeder gedacht en daarbij op haar naam

en die harer ouders de gissing gegrond, dat zij een vreemde

prinses zou geweest zijn. De namen zijn echter in Egypte
niet ongewoon en zouden niet semietisch, maar wel libysch

kunnen zijn. Intusschen heeft de koningin-moeder ^) wel

*) Bouriant, A Thèbes, Eecueil VI, 41 suiv., houdt haar voor de

moeder van Amenothes' gemalin.
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groote belangstelling in het werk haars zoons getoond, zoo

zelfs dat
zij haar eigen bouwmeester leende om dien des

konings in het bouwen van den grooten tempel van Chut'a-

ten ter zijde te staan, en na de voltooiing zijn rezidentie

met een plechtig bezoek vereerde, maar dat de beweging
van haar uitging bhjkt geenszins. Beter is 't met Ed. Meyer
te denken aan verzet des jongen konings tegen de steeds

toenemende macht der Amunpriesters, die door zijn vader

zoozeer begunstigd waren en wier hoogmoed en heerschzucht

hij als prins kan hebben ondervonden, en tevens aan naijver

der heliopolitaansche priesterschap op de thebaansche, een

naijver waarvan de jonge vorst, als priester aan Heliopolis

verbonden ^), zich den tolk maakte. Dat er ook eindelijk

iemand gevonden werd, die den strijd tusschen de mono-

theïstische leer der voornaamste priesterscholen en den

polytheïstischen magischen eeredienst opmerkte en daaraan

een einde besloot te maken, laat zich wel denken. Doch

meer dan vermoedens, hoe waarschijnhjk ook, zijn dit niet.

Een poging om een soortgehjke leer ingang te doen vinden,

al was zij veel bescheidener, zal de geschiedenis van den

assyrischen godsdienst ons doen kennen.

Niettemin, hoe verrassend deze monotheïstische epizode

in de religieuze gescliiedenis van Egypte moge zijn, men

hechte, er geen grooter gewicht aan, dan zij werkelijk ver-

dient. Het blijft een monotheïsnie van vrij twijfelachtige

soort. De god, al is hij de eenige, is toch niet meer dan

de oude natuurgod, de groote Lichtgod, wat in het eerbie-

digen van alle namen der reeds vereerde zonnegoden dui-

delijk wordt erkend. Logischer en eenvoudiger dan het

oude tweeslachtige stelsel, dat de verhevenste monotheïsti-

sche begrippen op een veelvormigen en nog zeer magischen

volksgodsdienst trachtte te enten, is de nieuwe leer inderdaad

^) Ook als koning stelde hij er eene eer in dien titel te behouden

en nam dien in zijn naamschild op.
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religieus armer. Een monotheïsme, dat slechts één uit vele

natuurgoden tot den eenige verheft^ en dan nog wel de

aanbidding van een zichtbaren god vordert, is een slechts

zeer betrekkelijke vooruitgang, en staat bij een polytheïsme,

dat het goddelijke in verschillende natuurgoden vereert, in

veelzijdigheid achter.

Intusschen, er had zich mettertijd iets hoogers, een meer

geestelijk en ethisch monotheïsme uit kunnen ontwikkelen.

Doch daartoe werd het met te veel onstuimigheid ingevoerd.

Chuen'aten, naar zijn uiterlijk te oordeelèn een ziekelijk

dweper, moge van godsdienstige geestdrift gegloeid hebben,

van staatkundig beleid getuigt zijn hervorming niet. Wat
aldus met geweld opgedrongen en door uitwendig gezag

gehandhaafd wordt, wat plotseling in de plaats gezet wordt

van een godsdienst, die eeuwenlang het eigendom was van

geheel een volk, zoodat men genoodzaakt is allen die 't niet

aanstonds aannemen te vervolgen, kan geen stand houden. Dit

bleek ook hier. De wonderboom in korten tijd opgeschoten,

verdorde even ras. Nauwlijks was Chuen'aten, na een niet

zeer lange regeering gestorven, of het gebouw door hem

opgericht wankelde op zijn grondvesten, en weldra had de

rechtzinnige, leer het verloren terrein geheel herwonnen.

De jaren die onmiddellijk op den dood van Chuen'aten

volgden waren zeer onrustig. Daar hij geen zonen, maar

slechts dochters naliet, werd hij, wij weten niet in welke

orde, door een paar schoonzonen en door zijn dienaar en

gunsteling, den gemaal van een der vrouwen uit het konink-

lijk huis, den goddelijken vader Ai vervangen. Reeds
zij

waren niet bij machte den stroom der reactie te keeren.

Wel zetten zij den bouw van den 'Aten-tempel te Thebe

voort, maar zijn toch genoodzaakt Amun-Rd. reeds eeniger-

mate in eere te herstellen, en een der schoonzonen dwingt
zelfs zijn gemalin in haren naam dien van 'Aten met den

naam van Amun te verwisselen. Al deze vorsten regeerden
slechts kort en weldra vonden de oude priesterschappen hun
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man in een priester van Horos, Haremhebi (Harmaïs), die

zich, wij weten niet meer onder welken koning, tot de hoog-
ste plaats had weten op te hefiPen, vele jaren in 's konings
naam en met diens macht bekleed, het gansche rijk bestuurde

en als opperbevelhebber het geheele leger kommandeerde.

Ten laatste beklom hij zelf den troon, hetzij als overweldi-

ger, hetzij na den dood van een kinderloozen vorst, als

verwant aan 't koninklijk huis. In elk geval moet het in die

dagen van wanorde en verwarring een man van zijn rang
en bekwaamheid niet moeilijk zijn gevallen zich van de

heerschappij meester te maken, vooral omdat
liij

met juisten

staatkundigen tastzin de steeds machtiger wordende partij des

behouds steunde. Dat hij aanvankelijk tot de hervormingspartij

behoorde en 'Aten-R^ vereerde, blijkt uit de oudste opschrif-

ten en reliëfs in zijn graf te Sakkarah. Daarna verving hij den

naam van den god door den ouden nationalen naam van den

zonnegod R^-Harmachis, ofschoon hij nog een tijdlang aan

de nieuwe leer getrouw bleef ^). Hij is dus slechts langzaam
voor de reactie gewonnen. Maar eenmaal gekroond, nam hij

met rusteloozen ijver het werk der restauratie ter hand.

Orde en recht werden hersteld, tempels herbouwd, de ver-

nielde beelden der goden door nieuwe vervangen, de pries-

terschappen vernieuwd en met rijke inkomsten begiftigd.

Chut'aten werd voor goed verlaten, Thebe weer tot hoofd-

en rezidentiestad verheven, Den tempel van 'Aten in de

hoofdstad liet hij nederhalen en de steenen gebruiken tot ver-

fraaiing van Amuns grooten tempel. ^) Ook de 'Atentempel

te Memfis vond geen genade. Nadrukkelijk liet de nieuwe

koning uitkomen, dat hij de levende Rö, op aarde zelf en

*) De reusachtige hof die aan de eene zijde door een muur met de

zij-voorhoven van den Ammunstempel te Karnak, aan de andere zijde

door een dubbele rij
sfinxen met den zuidwaarts gelegen tempel van

Mut verbonden is en die later door Eamses II nog verfraaid werd, is

door Haremhebi gebouwd.

*) Wiedemann, AZS. 1885, S. 80, fF.
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dat 'Aten, de zonneschijf, slechts zijn lichaam was. Geen

wonder dat vooral de priesters van Amun-Rö, juichten en

verzekerden dat hun god dezen koning met vreugde begroette.

De oude godsdienst herleefde, nu machtiger en zekerder dan

ooit. Yan de hervorming van Chuen'aten was nauwlijks een

ander spoor meer over dan de bouwvallen zijner stad, die

door een zonderhnge speling van het lot alle andere Oud-

egyptische steden overleefden. Men was verder dan ooit van

het doel, dat hij in zijn doldriftigen ijver had voorbijgestreefd.

Kostbare les der geschiedenis aan allen, die zich verbeelden

door dwang en geweld iets blijvends te kunnen stichten en

pogen hervormingen door te drijven, waarvoor een volk niet

rijp is.

7. DE GODSDIENST ONDER DE EaMESSIDEN.

Met Haremheb begint een nieuwe dynastie, de 19e, en met

haar dat tijdperk dat ook de regeering der 20e dynastie

omvat en, naar Haremhebs opvolger Ramses I en den naam

van de meesten harer vorsten, dat der Ramessiden genoemd
wordt ;

het schitterendste tijdperk van deze periode, doch

dat, ook als het onder Ramses II zijn hoogsten glans ver-

toont, de beginselen van achteruitgang en verval niet ver-

bergen kan.

Een der kenteekenen van dat verval is de bestendige

toeneming van het bijgeloof na het herstel van den ouden

godsdienst. Magie, dierendienst, mantiek waren steeds bestand-

deelen van den egyptischen godsdienst geweest, gelijk van

eiken anderen, die op gelijk standpunt van ontwikkeling staat.

Maar het scheen, alsof de hoogere denkbeelden die meer en

meer ingang vonden deze overlevingen uit vroegeren tijd ten

laatste zouden verdringen, althans overschaduwen en bij de

meer ontwikkelden in minachting brengen. Sinds het mis-

luldcen van Chuen atens hervorming was echter het tegendeel
het geval. Tooverij neemt steeds toe. Magische papyri met

allerlei voorschriften tot afwering van gevaren en onheilen j
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van verscheurende dieren en monsters der verbeelding,
ziekten en kwalen, werden in dezen tijd in menigte vervaar-

digd. Als een der werkzaamste middelen daartegen werden

zekere barbaarsche woorden beschouwd, te machtiger naar-

mate het onmogelijker was er een redelijken zin aan te hech-

ten. Dit bijgeloof dagteekende reeds uit het Oude Rijk, maar

scheen langzamerhand in onbruik geraakt en kwam nu weer

boven. Aan syrischen invloed behoeft daarbij niet gedacht
te worden, het was oud-egyptisch, en 't blijft de vraag of

deze toen onverstaanbare tooverwoorden ooit in eenige taal

iets beteekend hebben. Maar ook hymnen, waaraan geen

godsdienstige verheffing ontbreekt, en die zeker met zulk een

doel niet gedicht waren, werden als bezweringen tegen de

booze geesten en andere schadehjke wezens gebezigd. In de

sprookjes en verhalen die nu ontstonden, of althans zeer

geliefd waren, heeft dan ook het wonderbare geen grenzen
en is de beschouwing van de natum' en den mensch zuiver

animistisch.

Ook de dierendienst, die met deze beschouwing zoo nauw

samenliangt, neemt thans een nieuwe vlucht. Bijzonder ijverig

werkzaam was in dit opzicht de oudste zoon van Ramses

den groote, Chamiis, die echter voor zijn vader overleed

en dus nooit de kroon heeft gedragen. Li verschillende hei-

ligdommen herstelde hij de oude gebruiken^ maar vooral de

dienst van den Apis van Memfis was hem dierbaar en in

het Serapemn, de begraafplaats der doode Hapistieren (Osir-

hapi) werd hij, zeker naar zijn eigen wensch^ bijgezet. Deze

stier, zwart, doch met zekere witte merkteekenen, die een

symbolische beteekenis hadden, gold voor een bijzondere

belichaming der hoogste godheid en heette daarom de „altijd

weer herlevende Ptah." Op bovennatuurlijke wijze geboren
—

de koe, die hem ter wereld bracht, was, zoo heette het, door

een lichtstraal uit den hemel bezwangerd en maagd gebleven— had hij alzoo een bijzondere heiligheid, en dat niet alleen

voor een enkel gewest, zooals andere dieren, maar voor
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geheel Egypte. Bij zijn leven als godheid vereerd en ver-

zorgd, werd hij na zijn dood met groote pracht begraven.

Deze bevordering van den memfietischen Apisdienst door

de zonen van Ramses II — want na Chamüs' dood volgde

zijn broeder Merneptah hem als hoogepriester op
— en dus

met goedkeuring des konings, staat niet op zich zelf. Meestal

rezideerden de koningen dezer dynastie te Memfis of althans

in Beneden-Egypte. Ramses de groote had zich zelfs in

het Delta een rezidentie gesticht, naar zijn eigen naam

genoemd, en begunstigde bovendien den aiouden zetel van

de Herderskoningen Tanis. Moesten de hoofdgoden van

Egypte in officiëele stukken genoemd worden, dan werd nu

altijd nevens Amun-E,a van Thebe, die steeds als de voor-

naamste erkend en de boven allen bevoorrechte bleef, Ea-

Harmachis van Heliopolis en Ptah van Memfis, Suteh van

Tanis vermeld, de god der voormalige vreemde overheer-

schers dus. Suteh is een noord-egyptische vorm van Set,

naar wien verscheiden koningen dezer dynastie, zooals de

vader van Ramses ü, heette. Hoewel god der duisternis en

des doods, moordenaar van zijn broeder Osiris, werd hij

toch steeds als godheid beschouwd en vereerd, en dat hij,

de krijgsgod, die meermalen wordt voorgesteld als degeen
die den jongen koning in den wapenhandel oefent, meer

dan vroeger gediend werd sedert Egypte een veroverende

en militaire staat was geworden, is licht te verklaren. Eerst

veel later, onder den invloed misscliien van perzische, zeker

van grieksche begrippen, zou hij als een booze geest ver-

foeid en zijn naam op de monumenten weggebeiteld worden.

Maar dat de vorm van dezen god, die in de tijden der

vernedering door de vreemdelingen was aangenomen en die

door de Egyptenaars voor denzelfden werd gehouden als de

Baals van West-Azië, ook van die Hethieten, waarmee zij

thans in hevigen oorlog gewikkeld waren, een der hoofd-

goden van den staat en het voorwerp der bijzondere vereering
van den koning werd, mag verwondering wekken. Dit naar
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onze schatting zonderling feit laat zich alleen daaruit verkla-

ren, dat men zich de gunst wilde verzekeren van zulk een

machtigen god, die door zooveel krijgshaftige natiën werd

aangebeden en die bovendien de plaatselijke god was van de

vesting, waardoor het land tegen deze voll?:en beschermd werd.

Nu ook, meer dan onder de 18e dynastie, werd een

betrekkelijk groot aantal vreemde gasten in het egyptisch

pantheon toegelaten : Bar, die algemeen voor Baal wordt

gehouden, Ken, naar 't schijnt een soort van Astarte, de

semietische godinnen Anit en Tanit, de hethietisch-aramee-

sche Kede§, de Cyprische bliksemgod Respu (Resef), Manit

(Manet ?) en de fenicisch-kanaaneesche Sifón (Baal Sefón).

Wederkeerig toonden nu de talrijke Feniciërs, die zich, vooral

in het Delta, doch ook verder in Egypte vestigden, zich

meer en meer ijverige aanbidders van de egyptische goden,

gelijk zij navolgers werden der egyptische kunst.

Dit wederkeerig aannemen van goden in den tijd der

19e dynastie, een gevolg van haar veroveringen in Azië en

van die harer voorgangster, vindt nog een naklank in een

verhaal, dat zooals het daar ligt niet historisch en bovendien

afkomstig is uit veel lateren tijd, toen de roem van den

thebaanschen Chonsu als orakelgod zich gevestigd had, maar

dat toch op een ware overlevering moet berusten. Daarin

wordt verteld hoe koning Eamses — en dat daarmee de

tweede Eamses en niet, zooals men wel meende, de twaalfde

bedoeld wordt, is zeker — die met een aziatische prinses

Bent-Reèt gehuwd was ^), aan zijn schoonvader, op diens

verzoek den beroemden orakelgod van Thebe toezond, ten

einde door zijn toovermacht een andere dochter van den

koning vaa Bechten te genezen, hetgeen natuurhjk gelukte ^).

^) Waarseliynlijk een lierinnering aan de hethietische prinses Bent-

Anat, die Eamses II onder zijne vrouwen had opgenomen.

*) Vgl. voor dit verhaal Eiman in AZS. 1883, S. 54 ff. Wiedemann,

•Oeschichte, S. .522 f.
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Dit verhaal moge niet historisch zijn, er bhjkt in elk geval

uit, dat zulke dingen gebeurden. Maar zulke dingen kunnen

niet gebeuren, dan wanneer een godsdienst weder tot het

magische begint terug te zinken. Men zou anders zijn god
niet uitleenen als een machtigen fetis.

Niet ongestraft hebben de koningen der 19e dynastie aan

de \'Teemdelingen zulk een overwicht in Beneden-Egypte

verzekerd, hun goden toegelaten, henzelven met hooge

ambten, zelfs aan hun hof; bekleed. Dat bleek al spoedig.

Toen de groote Ramses na eene regeering van meer dan

60 jaren den schepter in de handen van zijn veertienden

zoon Merneptah had achtergelaten, gelukte het dezen wel de-

eenheid van den staat nog te handhaven en een aanval van

libysche stammen af te slaan. Maar Seti II, zijn kleinzoon,,

regeerde slechts kort
;

't
zij hij een natuurhjken dood stierf,,

't
zij hij als slachtoffer van een opstand viel, na zijn dood

begon de wanorde. Onwettige heerschers overweldigden den

troon. De groote landheeren van verschillende gewesten
bekreunden zich niet meer om 't koninkKjk gezag en han-

delden naar eigen welbehagen. Van de verwarring maakte

een Haru, een Syriër, 'Arsu of 'Ersu geheeten, gebruik om
zich de heerschappij aan te matigen. Het zal wel een van

die vreemdelingen geweest zijn, die door de gunst van een

der vorige vorsten tot rijkdom en aanzien gestegen waren,

en die nu de zoo verworven macht aanwendde om de egyp-
tische heeren en daarmede het gansche land aan zich te

onderwerpen. Ramses UI schildert hem als een geweldenaar,,

die roofde wat hij kon en zijn medestanders liet rooven en

die, al vernielde hij de tempels niet, ze ook niet verzorgde ;

althans de priesters niet van 't noodige voorzag, om de

offers voor de goden te slachten. Is deze schildering niet

overdreven, dan moet nóg iets anders dan de zucht om de

macht der priesters en hun overmatige inkomsten te beper-

ken, den overweldiger daartoe geleid en moeten redenen van

godsdienstigen aard daartoe meegewerkt hebben. Offers zijn
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er zeker gebracht, ook onder zijn regeering, zoo niet aan

de egyptische, dan aan andere goden. In de oudheid is

dit wel niet anders mogelijk. Maar wij zijn te slecht, vooral

te eenzijdig ingehcht, om er meer van te zeggen. Ook de

vraag, of de uittocht der Bnê-Isra'el uit Egypte in den tijd

dezer woelingen, zooals sommigen meenen, dan wel reeds

onder Memeptah^s regeering heeft plaats gehad, zooals

anderen staande houden, kan nu niet meer worden uitge-

maakt en is althans voor de geschiedenis van den egypti-

schen godsdienst van geen belang. Maar het is niet waar-

schijnhjk, dat de Hebreen Kanaan binnengetrokken zijn vóór

het eind der regeering van koning Ramses IH, den eerste

der 20e dynastie, die althans nog eenig gezag in Syrië uit-

oefende en zich beroemt in Kanaan een prachtigen tempel
voor Amun te hebben opgericht.

Uit dit laatste blijkt reeds dat, zooals steeds in Egypte,

•de nationale godsdienst ten slotte weder zegevierde. Eamses UI
verhaalt hoe zijn vader Setneht, waarschijnhjk nog een spruit

der 19e dynastie, de orde en daarmee ook den godsdienst

herstelde, de tempels liet zuiveren van alle onreinheid en de

offers weer inzette. Hoe hij, die zich in alles zijn grooten

voorganger Ramses H tot voorbeeld gesteld had, het werk

zijns vaders voortzette, tempels en priesters met rijkdommen
overlaadde en trachtte hun zoo het verlorene meer dan te

vergoeden, werd reeds vroeger gezegd. Zijn zoon Ramses IV
en de Ramsessen die hem volgden, waren niet bij machte

meer zijn mildheid te evenaren. Een loflied op Thot (Dhuti)

uit zijn tijd afkomstig, toont dat men inuner voortging alle

hooge goden met Ra samen te smelten en als 't ware in

eenzelfden dogmatischen vorm te gieten, en dat men ook de

groote godinnen eenvoudig verwisselde ^). Zij konden niet

veel meer doen dan voortbouwen* aan den Chonsu-tempel te

*) Zie deze merkwaardige hymne, bewerkt door K. Piehl, AZS.

1884, S. 13 f.
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Thebe, dien Ramses III had opgericht. Chonsu (Hunsu) was

onder deze dynastie de populaire god geworden en schijnt juist

bij de Amunpriesters bijzonder geliefd te zijn geweest. Maar

de egyptische staat had zich, vooral door de verkwistende

uitgaven voor den eerdienst geheel uitgeput. De priesters,

vooral die van Thebe, waren rijker en machtiger dan de

koningen zelve. Onder de laatste Ramessiden plaatsten zij

in de tempelopschriften hun namen naast die des konings
en in de werkelijkheid regeerde deze nog slechts bij hun

gratie. Eindelijk deed de hoogepriester Her-Hor (Hri-Hor)

den beslissenden stap en zette zich de dubbele kroon op het

hoofd. Zoo was het doel, waarnaar de priesters van den

grooten thebaanschen god sinds jaren streefden, ten laatste

bereikt. De hoogste staatkundige en de hoogste geestelijke

waardigheid des lands waren nu in éen persoon vereenigd,

de zuivere theokratie was gevestigd. De overwinning kon

voor hen niet moeilijk zijn : de koningen zelve hadden

langzamerhand alle macht uit hun handen gegeven en in de

hunne gelegd, en zij geboden zoowel over onmetelijke schat-

ten als over eigen troepen, aan den Chonsu-tempel verbon-

den ^), Bovendien vonden zij waarschijnlijk grooten steun

bij het volk. Her-Hor heeft zeker als koning geregeerd, maar

of zijn nageslacht werkelijk de kroon gedragen heeft en of dan

deze priester-dynastie dezelfde is als de Tanitische, die bij

Manetho op de 20e volgt, is nog altijd onzeker. Hoe het
zij,,

lang heeft de priesterheerschappij zelfs in Egypte geen stand

kunnen houden. Een eeuw na den laatsten Ramses zijn de

thebaansche priestervorsten uit hun hoofdstad verdreven, en

genoodzaakt in Ethiopië een toevlucht te zoeken en een

nieuw rijk te stichten. Dat zij evenwel de hoop nog niet

opgaven om eenmaal het verlorene te herwinnen, zal 't ver-

volg leeren.

^) Zie daarover Wiedemann in AZS. 1885, S. 82 fF., waar hij o. a,

een paar stelen in 't Museum te Leiden bespreekt, die aan Her-Hor

behooren.



VIJFDE HOOFDSTUK.

DE GODSDIENST IN HET SAÏETISCHE TIJDVAK.

1. AmUN m BAULJNGSCHAP.

Nadat de priesterkoningen troon en land verlaten had-

den, was Thebe wel niet meer de hoofdstad des lands en

•de zetel van 't regeerend koningshuis
—

verscheidene, doch

uitsluitend noord-egyptische dynastieën volgden elkander op— maar werd toch, althans gedurende de eerste jaren van

dit tijdvak, niet verwaarloosd. Het bleef nog lang de eigen-

lijke hoofdstad van het Zuiden, en dit deel des lands van

daar uit door de hoogepriesters van Amun-Ra als stedehouders

van de Farao's bestuiu-d. Maar die Farao's waren niet van

zuiver egyptische afkomst
; zij waren nazaten van bevelheb-

bers der Masuasa of uitheemsche hulptroepen, die onder

de Ramessiden met een gewest beleend waren of zich de

heerschappij daarover zelve toegeëigend hadden en van

't verval des rijks gebruik hadden gemaakt om den troon van

Horos zelve te bestijgen. Waren de oude nationale koningen

aanvankelijk de slachtoffers geworden van hun onstaatkun-

dige begunstiging der priesterschappen, vooral van de the-

baansche, het Noorden had zich aan den priesterlijken

schepter slechts noode onderworpen en weldra had het daar

oppermachtige, door de Ramessiden even onvoorzichtig

bevoorrechte, vreemde militaire element de overhand in 't
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geheele rijk. De opperpriesters die de gekroonde krijgsover-

sten aanstelden waren hun onderdanig, te eer omdat zij,

zooals ten minste de koningen der dynastie van Bubastis,

gaarne hmi eigen verwanten met het hoogepriesterschap in

de voornaamste godsdienstige middelpunten bekleedden. Ook
te Thebe namen deze prinsen van den bloede de plaats der

uitgeweken Amun-priesters in. Het is dus niet juist te zeg-

gen, dat Amun-Ra, toen Thebe's macht gebroken was,

ophield een algemeen vereerde egyptische god te zijn en

tot den rang van een gewone plaatselijke godheid afdaalde.

Integendeel, zijn orakel werd nog steeds, en niet alleen door

bijzondere personen, maar door den koning zelven en in

zeer gewichtige staats-aangelegenheden geraadpleegd, en er

werd nog algemeen een groote heiligheid aan toegekend.

De roem zijner stad moge getaand zijn en de invloed zijner

priesterschap daardoor afgenomen, liij
stond te hoog in de

schatting van eiken vromen Egyptenaar, om na den onder-

gang van de staatkundige macht zijner rezidentie geheel

verwaarloosd te worden. En zeker is het geen bewijs van

minachting, dat men zich nu juist gedrongen voelde enkele

hoofdstukken, waarin hij genoemd wordt, aan het Dooden-

boek toe te voegen.

Toch was de nieuwe thebaansche priesterschap in het

oog der rechtzinnige Amundienaars de ware niet. Niet alleen

omdat zij voor de regeering weinig geschikt bleek en het gebied

dat haar onderdanig was, zeer slecht bestuurde, omdat straffe-

loos de tempelkas bestolen en de graven, zelfs der koningen,

geplunderd, ja, de Hjken zelve beroofd werden. Ook onder

de Ramessiden geschiedde dat. Maar uit alles bhjkt, dat

men nu Napata, de hoofdstad van het nieuwe Kushietische

of Ethiopische rijk en niet Thebe meer als hoofdzetel van

den echten Amundienst beschouwde.

Althans was dit de meening van de koningen die te

ÜSTapata regeerden en die ook wel Ethiopiërs genoemd wor-

den, maar van afkomst echte Egyptenaars waren. Het
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stamland weder aan hun heerschappij en daardoor aan die

van Amun-Ra te onderwerpen en aldaar dan den onver-

valschten nationalen godsdienst te herstellen, was hun ideaal.

De eerste die dit trachtte te verwezenlijken was Pianchi

Meiamun. De aanleiding tot zijn krijgstocht waren de ver-

overingen van Tafnecht, den vorst van Saïs, die reeds

geheel Beneden-Egypte aan zich onderworpen had en nu

het Zuiden bedreigde. De beschrijving, die
liij

van zijn

krijgstocht geeft is die van een priester, voor wien de gods-

vereering het voornaamste is. Aanvankelijk neemt hij per-

soonlijk aan de expeditie geen deel. Maar als
liij zijn troepen

uitzendt, verzuimt hij niet hen te vermanen, of zooals het

heet, hun de bevelen van Amun mee te deelen, dat
zij de

heilige stad Thebe niet voorbij mogen trekken, zonder hun

devotie voor Amun-E^ te verrichten, omdat er zonder hem

geen overwinning is. Door hem moeten zij
hun wapenen

laten zegenen na zich in de heilige wateren aldaar gereinigd

te hebben en met het wijwater zijner altaren besprenkeld te

zijn. Als
zij later, na eenige overwinningen een belangrijke

nederlaag hebben geleden, ziet de koning zich genoodzaakt
zelf het bevel over de troejjen over te nemen, en hij begeeft

zich daartoe naar Thebe, dat hem als bevrijder feestelijk

inhaalt. Maar ook hij trekt niet te velde voordat liij
het

groote feest, dat Ea voor Amun inzette op den eersten

dag, gevierd^ den god in statige processie uit zijn tempel

naar een kleiner heiligdom gevoerd en van daar weder naar

zijn voornaamste woning heeft teruggebracht. Dit is de plech-

tigheid zijner wijding tot koning van Egypte, door Amun-

E^ geroepen en gelo-oond ^). Daarom legt hij later aan alle

overwonnen vorsten en veroverde tempels schatting op voor

Amun-Ea van Thebe^ met uitzondering alleen van het hei-
.

lige Heliopolis, de stad van Ea, die toch eigenlijk met Amun

')
Dit blijkt uit een opschrift van den lateren etliiopisch-egyptischcn

koning Tahraka, bij De Eougé, Mélanges, I, p. 14 suiv.
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een is. Overal waar hij komt verricht hij godsdienstige

jilechtigheden, zuivert de thebaansche tempels en brengt

plengoffers aan alle goden der stad. Niet zonder heilige

verrukking deelt hij mee, hoe hij te Heliopolis gekomen,
na een lustratie in 't heilige zonnemeer, het aangezicht van

zijn vader Rêi heeft aanschouwd, en daardoor de hoogste

wijding als wettig koning van Egypte ontvangen heeft.

Priestervorsten behandelt hij met zekere onderscheiding,

onreinen die visch eten, anders in Egypte geen verboden

spijs, laat hij in zijn tegenwoordigheid niet toe^

Evenals Pianchi, wiens heerschappij over Egypte waar-

schijnhjk niet zeer langdurig geweest is, treden ook de latere

ethiopische koningen die het vaderKjk erfdeel heroveren

als vereerders in de eerste plaats van Amun-Ra, maar dan

ook van andere egyptische hoofdgoden op. Zoo èabako (de
V V V V

So; beter Seweh des Bijbels, de Sabê of Sabaku der Assy-

riërs) wien het zelfs gelukte een dynastie te grondvesten,

wier oppergezag echter van tijd tot tijd meer scliijnbaar dan

werkelijk was. Zijn regeering toch en die van zijn zoon
y

Sabatuka en diens opvolger Tahraka vallen juist in den tijd

van de veroveringstochten der assyrische Sargoniden, die

zelfs tot Thebe doordrongen, en altijd de vorsten der kleine

staten tegen elk die de eenheid des rijks trachtte te ves-

tigen ondersteunden. Zij deden echter wat
zij konden, èabako

beijverde zich, aanstonds nadat
liij

meester over geheel

Egypte was geworden, de oude inzettingen van den the-

baanschen priesterstaat te vernieuwen en stelde zelfs zijne

zuster Ameneritis, de vrouw van zekeren koning Pianchi —
waarschijnlijk een thebaansch onderkoning

— tot goddelijke

gemalin van Amun-Ra, dat is, tot beheerscheresse van den

ganschen tempelschat des gods aan ^). Ook den dienst van

*) Zie E. Meyer, Oesch. S. 344 waar ook haar standbeeld wordt

weergegeven. Zij was de moeder der eerste gade van Psamtik I, die

daaraan zijn recht op den troon ontleende. Zie ook Wiedemann, Oesch.

S. 588 ff.

I. 7
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Ptah zoowel te Thebe als te Memfis verzuimde hij niet en

liet oude oorkonden vernieuwen. Herodotos weet van hem
te verhalen, dat hij de doodstraf afschafte, wat zeker wei-

nig in overeenstemming is met Manetho's bericht, dat hij

den door hem overwonnen Bokchoris verbrandde. Sabatuka

schijnt niet veel te hebben kunnen uitrichten door den

onrustigen toestand des lands, maar zijn opvolger Tahraka

(de Tarku der Assyriërs) was een man van groote veer-

kracht en dapper krijgsman, die niet dan na ernstigen weer-

stand voor de overmacht der Assyriërs bezweek. Hij ook

werd te Thebe met vreugde ingehaald en gekroond en

beroemt zich de samenzweerders tegen Amun-Rji en de

lasteraars van dezen god vernietigd en hem zoo in eere

hersteld te hebben. Met alleen te Tanis, te Memfis en te

Thebe sticht liij heiligdommen, maar in zijn hoofdstad Napata
bouwt hij prachtige tempels voor de thebaansche trias. De
door hem aangestelde stadhouder van Thebe, Mentu-em-ha-t^),

spant alle krachten in om de schade door de heiligschen-

nende hand der Assyriërs aan de tempels van zijn gewest

toegebracht te herstellen en vooral de arken der goden te

vernieuwen, doch ziet zijn werk weldra weder door dezelfde

veroveraars ontwijd en vernield. De laatste ethiopische koning

die een poging aanwendde om Egypte onder de oude heer-

schappij te brengen was de vorst dien de Assyriërs IJrda-

mane noemen, en Aviens egyptische naam Nut-Amun of

Tanuatamun ") was. Het opschrift Avaarin hij zijn tocht

beschrijft, bewijst dat ook hij zich daartoe door Amun, in

een droom, geroepen achtte. Maar hoewel hij in 't Zuiden,

waar men ook hem als redder begroette, eenigen tijd geheerscht

en aan den thebaanschen rijkstempel gebouwd heeft, het

*)
Zeker niet dezelfde als de door Esarhaddon als gouverneur van

Thebe aangestelde Mantipianchi.

")' Zie de Droomstele bij de Eougé, Mélanges, I, 89 suiv. Recueü

IV, 81 suiv, Vgl. Wiedemann Gesch. S. 597 f. en Brugsch, Oeseh.

S. 709 ff".
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Noorden heeft hij nooit geheel kunnen onderwerpen en hij

zag zich weldra genoodzaakt om zich in zijn ethiopisch rijk

terug te trekken.

Zoo waren de pogingen mislukt om Amun-Rö, uit het

oord zijner ballingschap als hoogsten god naar Egypte terug

te voeren en daar zijn opperheerschappij Aveer duurzaam te

vestigen. Men blijft hem in Thebe en ook nog wel elders

in Egypte vereeren, maar wat hij geweest was wordt hij

daar niet meer. Met andere woorden, de thebaansche Amun-

priesters hadden den voorrang, dien zij eeuwenlang gehand-
haafd hadden, door hun overmoed en aanmatiging en door

ten laatste naar de kroon te grijpen, voorgoed verbeurd.

Hun nazaten, want dat waren de ethiopische koningen waar-

schijnhjk, waren er niet in geslaagd de oude macht, anders

dan tijdelijk, te herwinnen. De militaire dynastieën van het

Noorden schudden hun juk weder af, zoodra
zij

er de macht

toe bezaten. Maar in Ethiopië, het rijk van Meroë (Berua,

Merua) heerschte hij onbeperkt. Niet alleen in de oude

hoofdstad Napata, maar ook in verscheidene andere plaatsen

des lands waren de hoofdtempels aan Amun-Ea gewijd.

Daar werd het ideaal der thebaa,nsche priesters verwezen-

lijkt. Het was een zuivere theokratie. De koning was de

eerste,, de vermoedelijke troonopvolger de tweede priester

van den grooten god. Het orakel van Amun besliste over

alle staatsaangelegenheden en regeeringszaken. Maar, hoe

zorgzaam men de oude egyptische inzettingen en de gods-

dienstige overlevering van Thebe trachtte te handhaven,

men had toch steeds te Avorstelen tegen de barbaarsche

zeden des lands en was genoodzaakt er op sommige punten
aan toe te geven. Zoo werd de oude koning, wanneer zijn

heerschappij niet meer geliefd was en zijn regeerkracht

afnam, naar landsgebruik, eenvoudig afgemaakt ^) en zijn

^)
Men zie over het algemeene van dit gebruik bij barbaarsche vol-

ken Frazer, The yolden Bough, a Study in comparat. religion, I, 217

vgg. Voorts Dioclor. Sic. III, 6 en Strabo XVII, 2, 3.
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opvolger niet door hemzelf of naar 't recht der eerstge-

boorte, maar door het orakel, dat wil zeggen, door de

priesters aangewezen. Wel schijnt het niet meer dan een

vertooning geweest te zijn, en viel de keus van den god

gewoonlijk op den wettigen erfgenaam, maar aan den inheem-

schen vorm moest men zich onderwerpen en de priesters

hielden de macht in handen, om een prins die hun niet

welgevallig was te weren. Ook hooren wij van kettorsche

leeringen^ waartegen de priesterschap had te strijden, en

het is de vraag of zij in dien strijd steeds de bovenhand

behield. Nadat de veroveringstochten naar Egypte opge-
houden hadden, werd Ethiopië meer en meer geïsoleerd, en,

gelijk de taal in de opschriften van de latere koningen van

Meroë Horsiatef, Nastosenen en Aspalut reeds vrijwat

ethiopische woorden en vormen vertoont, zoo zal ook zeker

de godsdienst, schoon in vorm egyptisch, meer en meer

door barbaarsche bestanddeelen verontreinigd zijn.

Veel zuiverder bleef, althans nog geruimen tijd^ de Amun-

dienst in de oase El-Chargeh, de grootste der Aimnons-

oasen, wel te onderscheiden van het Ammonium in de oase

van Siwah, wier orakel door de geheele wereld vermaard

was, doch van welker tempelgebouwen slechts bijkans onken-

bare ruïnen over zijn ^). De oorsprong van deze nederzet-

tingen ligt in 't duister. Misschien heugen zij reeds uit den

tijd van Chuen'atens vervolgingen en zijn zij
dus een stichting

van door hem verjaagde Amun-priesters. Dat de Amun-

tempel van de groote Oase reeds ten tijde der Eamessiden

bestond en in verkeer bleef met Thebe, ook dat
zij een

thebaansche kolonie was, lijdt geen twijfel. Wat er over is

van den tempel en de inhoud der inscripties, zoover wij zo

^) Zie over de oase van Siwah Parthey, Dcts Orakel und die Oase

des Ammon, Beiiin, 1862, en mijn Vergel. Gesch. p. 247 vgg. Over

verschillende oasen F. Calliaud, Voyage cv V Oasis de Thèbes et dans

les déserts. Paris, 1821.
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kennen, bewijst het. Een daarvan^), uit den tijd van den

perzischen koning Darius, waarschijnlijk den zoon van Hys-

taspes, die de priesterschap der oase zeer begunstigde, is in

menig opzicht merlvwaardig. Er blijkt niet alleen uit, dat

de daar vereerde Amun-Ra geen andere was, dan de the-

baansche, maar ook dat hij er, door een vrome fictie, nog
als de algemeen vereerde god van Egypte beschouwd werd.

De meeste hoofdplaatsen van Egypte worden er als zijn

zetels in vermeld. Dit hangt samen met de grondgedachte
van het geheele stuk en die grondgedachte is monotheïs-

tisch, al wordt dit monotheïsme in mythologische vormen

gekleed. Inderdaad vertegenwoordigt deze tekst den hoog-

sten trap van ontwikkeling der thebaansche theologie en is

hij haar laatste woord. Want nog veel duidehjker dan in de

hymnen uit het Nieuwe Rijk wordt in dezen de leer ver-

kondigd, dat Amun-Ra eigenlijk de eenig levende god, en

alle andere goden van Egypte slechts zijn namen of open-

baringen zijn.

2. De restauratie onder de Saïeten.

Met instemming van den laatsten der Ethiopische konin-

gen, beklom Psamtik (Psammetichos), een saïetisch vorst,

door huwelijk met hem vermaagschapt, den troon van Egypte.
Men vermoedt, dat hij van niet-egyptischen stam, waar-

schijnlijk van libysche afkomst en oorspronkelijk bevelhebber

van een troep Masuas of vreemde soldaten geweest was.

Bewezen is 't echter niet; zijn betrekking met de orthodoxe

Ethiopiërs en zijn staatkunde pleiten eer voor het tegendeel,

en uit zijn naam, die echt-egyptisch is ^), mag het niet wor-

den afgeleid. Maar dat hij een man van buitengewone

1) Zie Birch in Tmnsaett. SBA., V. 293 ff. Lepsius in ZS. füi

agypt Spraehe, 1874, S. 73 ff. en S. 80 H. Brugsch, ald. 1875, S. 51, ff

2) Wiedemann, Gesch. S. 623.
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begaafdheid en een groot koning was, kan niet geloochend
worden. In zijn langdurige regeering is het hem gelukt,

zooveel althans de toestand van 't volk dit gedoogde, Egypte
met zijn ouden nationalen godsdienst nog voor eenigen tijd

te doen herleven en het land te verheffen tot een hoogen

trap van bloei, dien het ook onder zijn opvolgers bleef

innemen. Men heeft daarom het tijdperk der saïetische dynastie,

niet zonder grond, een tijdperk van restauratie genoemd.
Ook in den godsdienst was het dat. Men zag hier geschie-

den, wat. in tijden van verval zoo dikwijls plaats heeft.

Onmachtig iets wezenlijk nieuws te scheppen, zoekt men
het heil in 't herstellen van oude vormen en gebruiken,

wanende dat daardoor ook de gelukkige toestand van vroe-

ger eeuwen zal terugkeeren. Zoo was ook hier de vernieu-

Aving van den egyptischen godsdienst geen hervorming, die

altijd een wedergeboorte is, en die bestaat in het teruggaan tot

de vroegste en zuiverste bronnen van een godsdienst, om hem

J500 weder met den ouden, echten geest te bezielen, maar

veeleer een reactie, een kunstmatige herleving. En daartoe

ging men terug tot de eerste eeuwen van 't vereenigd rijk,

die de verbeelding van de latere geslachten met een glans

van heiligheid en glorie omgaf. Gelijk men in de kunst, het

schrift, de staatsinrichting, ja, tot in de titels der hofbe-

ambten toe, die van het Oude Rijk navolgde, zoo werden

nu de langvervallen eerdiensten van de beroemdste oude

koningen, met Mena aan het hoofd, weder ingesteld, ver-

sierde men de wanden der graven met voorstellingen, zooals

zij in den tijd der pyramidenbouwers gebruikelijk waren, en

eerde bij voorkeur die goden die toen ook als de hoogste

erkend werden.

Dit viel te gemakkehjker, omdat het zwaartepunt des rijks

zich nu vanzelf naar het Noorden verplaatste en de daar

zetelende oude goden. Ra, Ptah, Bast, Chnum van Mendes

en anderen, zoodoende boven Amun-Rö,, Chonsu, Mont of

Sebak bevoorrecht werden. De prachtige zuilenvoorhof met
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de twaalf ellen hooge standbeelden en de hal voor den

Apis-stier, dien Psamtik te Memfis bouwde, zijn schoone

wijgeschenken aan den tempel te Heliopolis en zijn bouw-

werken te Mendes getuigen van zijn eerbied voor de god-
heden van Neder-Egypte. Ook Apries en Amasis — van

Neko is weinig over — bouwden meest in het Noorden,

zonder daarom de heiligdommen van het Zuiden te verwaar-

loozen. Psamtik II schijnt onpartijdiger te werk gegaan te

zijn en zijn gunsten gelijkmatiger over alle tempels des lands

verdeeld te hebben. Waarom Abydos in 't bijzonder een

voorwerp hunner zorg was, zal straks blijken.

Dat, zooals te allen tijde in Egypte, de godheid der rezi-

dentie nu aan het hoofd van alle geplaatst Averd, strijdt niet

met deze staatkunde. ISFeith (Mt), de groote godin van Saïs,

was reeds onder het Oude Rijk een belangrijke godheid,

destijds met Ptah van Memfis, ook met Sebak in verband

gebracht en reeds naast de osiraansche goden in Thinis ver-

eerd. Of zij oorspronkelijk een hooge speculatieve beteekenis

had, mag betwijfeld worden, al werd haar naam reeds zeer

vroeg als „de zijnde", „degene die is" opgevat. Maar ouder

schijnt een andere verklaring te zijn, te weten, „de weefster",

wat het woord ook beteekenen kan en wat met haar hiëro-

glyfe : de weverspoel overeenstemt. Natuurlijk weeft zij
haar

eigen gewaad of sluier, waarmee
zij zich voor aller oog

verbergt en dat wel niet anders dan de sterrenhemel

kan zijn. In haar tempel werden ook de heilige gewaden
voor den cultus geweven en de Aveverijen van Saïs waren

beroemd. Een andere gewone hiëroglyfe van JSTeith is een

schild met twee gekruiste pijlen of deze laatste alleen. Men
ziet daarin lichtsymbolen. Zeker ontleende zij daaraan haar

krijgshaftig karakter. Verdedigster van den Noord-wal, die

Egypte tegen de barbaren beschermde, gelijk Ptah van den

Zuid-wal te Memfis, afgebeeld met twee pijlen in de hand,

was zij
de rechte godin voor de daar heerschende krijgs-

oversten en hun troepen en vond zij ook groote vereering
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bij de naburige; oorlogzuchtige Libyërs. Gelijkt zij hierin op
de west-aziatische Astarte, bijzonder op de babylonische I§tar,

die eveneens met pijlen geAvai^end is, evenals deze is zij

55oowel maagdelijke als moeder-godheid, die den Zonnegod
heeft voortgebracht, de oude groote natuurgodin dus, uit

wie alles is voortgekomen.
Kon dit aanvankehjk slechts, zuiver kosmogonisch en dus

naturalistisch worden opgevat, thans Averd het alles, in over-

eenstemming met den heerschenden geest, mystisch geklem'd.

Zij wordt het zijnde, wordende en gewordene en niemand

heeft nog gewaagd het gewaad dat haar omsluiert op te

lichten. ^) Haar hoogepriester Uzahor-suten-Nit, die onge-
veer dezelfde woorden bezigt, voegt er nog bij, dat haar

eerstgeborene Ra niet geteeld, maar alleen gebaard is. Zulke

voorstellingen voldeden aan de behoeften des tijds. Van nu

aan Avordt
zij

dan ook een zeer voorname godin. Men ver-

grootte en. versierde haar tempels te Saïs, en haar mysteriën en

heilige feesten deden duizenden vromen naar haar zetelplaats

stroomen, gelijk die van Bast naar Bubastis. Op haar groe-

ten feestdag werden, niet alleen te Saïs, maar door geheel

Egypte duizenden en duizenden lampen ontstoken. Zijzelve

wordt met de meeste hoofdgodinnen van Egypte, Mut van

Thebe, Nut, Hathor (vooral die van Dendera) en bijzonder

met Isis vereenzelvigd. Zelfs de godin der nieuwe hoofdstad

van den derden opperegyptischen nomos, Esne (Seni), die

daar onder den naam Nebuu (het Al) nevens Chnum als

haar gemaal en den jongen Zonnegod (Hik of Kahi) als haar

zoon werd aangebeden, wordt nu eenvoudig de Neith van

het Zuiden genoemd. ^)

') Zoo luidt het opschrift volgens Proklos. Anders bij Plutarchos,

de Is. et Osir. cap, 9. Vgl. mijn Vergel. Geseh. p. 239. Het laatste gedeelte

komt ook in hieroglyfische inscripties voor. Zie het hieronder aange-

haalde werk van Mallet, p. 190 vgg.

") Men vergelijke vooral de verdienstelijke monografie van Dr. Mallet,

Le Culte de Neit ci Sais, Paris, Leroux, 1888.
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Te Saïs was
zij, althans in dezen tijd, met Osiris en

Horos verbonden en werd
zij

ook ouder de gedaante eener

koe voorgesteld. De dienst van Osiris en zijn kring neemt

van nu af een hooge vlucht. Onder het Middel- en Nieuwe

Eijk althans was Osiris bijkans uitsluitend doodsgod geweest,

en velen twijfelen of hij vóór dien tijd ooit iets anders was.

Hoe het zij, thans wordt hij tot hoogsten der goden verhe-

ven en Neith daarom, werkehjk in strijd met haar eigenlijke

beteekenis, als een vorm van Isis beschouwd. Als tweehng-

god, dat is als een naast wien een machtige en evenzeer

vereerde broeder staat, kon hij nooit recht de eenige hoogste

woorden. Maar dit beletsel tegen zijn verheffing bestond nu

niet meer. Set, thans als de booze god, het beginsel des

kwaads opgevat, wordt uit de godenwereld verbannen, zijn

afbeeldingen worden in Thots of Horossen veranderd, of

evenals zijn naam zooveel mogehjk uitgewischt. Aan invloed

van Perzië kan dit niet toegeschreven worden
;
de Perzen

traden eerst later in Egypte en dan allerminst als profeten

van hun ethisch dualisme op. Ook aan griekschen invloed

kan toenmaals nog niet gedacht worden, en dat te minder,

omdat de Saïeten zich beijverden in staat en godsdienst al

het vreemde te verbannen en door het nationale te vervan-

gen. Al de uitheemsche bestanddeelen, die sinds de regée-

ring van Ramses H in den egyptischen godsdienst waren

opgenomen, werden nu zorgvuldig verwijderd en nieuwe

geweerd. Maar dit juist kan tot de uitwerping van Set heb-

ben bijgedragen. Hij toch was de god, die bijkans alleen

genade gevonden had in de oogen der vroeger vijandige en

nu als onrein beschouwde uitlandsche nomaden, en van alle

egyptische goden geleek hij op hun Baal en dien der Hethie-

ten het meest. Toch moeten bovendien nog andere oorzaken

hebben meegCAverkt en zeker was 't ook een toepassing op den

godsdienst van het zedelijk bewustzijn, dat niet langer vergunde
den moordenaar van hem, dien men als den goeden god bij

uitnemendheid was gaan beschouwen, als godheid te aanbidden.
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Dat naast Osii'is zijn „duizendnamige" gade Isis en dat

zij zelfs meer dan hij vereerd werd, behoeft nauwelijks

gezegd te worden. Haast alle godinnen worden met haar.

versmolten, en 't is niet te verwonderen, dat de Grieken,

die in dezen tijd Egypte leerden kennen, deze beide goden
voor van eeuwen her de hoogste des lands hielden, ofschoon

zij het eigenlijk toen eerst waren geworden. Door hun ver-

heffing kreeg nog een andere cultusvorm meer gewicht dan

voorheen : de dienst namelijk van den gestorven Hapi, Osir-

Hapi, den Serapis der Grieken, die in een volgende periode

tot eenig hoogsten god zal worden verheven. De kiemen

daarvan zijn reeds in dit tijdperk waar te nemen.

Uit het gezegde blijkt reeds dat, gelijk elke restauratie,,

ook deze slechts gebrekkig was en de behoeften van een

anderen tijd zich on^villekeurig lieten gelden. De herleving

van het oude was kunstmatig. In het volksleven greep deze

nabootsing van 'tgeen vele eeuwen vroeger bestaan had niet

meer in. En dat te minder, omdat de klove tusschen hetgeen

men herstelde en de godsdienstige praktijken der menigte

veel dieper was dan ooit te voren. Het Doodenboek werd

nu afgesloten en als heilige Kanon vastgesteld. Maar zoowel

deze als de andere oude teksten, die men op de wanden

van tempels en graven afschreef, verstonden nu de priesters

alleen
;
want taal en schrift van 't volk waren geheel anders

geworden; het zoogenaamd Demotisch had het in hierogly-

fisch en hiëratisch schrift vervatte Oud- en Nieuw-Egyptisch

vervangen. De geleerden- en priesterstand moest dus nog
wel scherper begrensd worden, dan hij dit onder het Nieuwe

llijk reeds was. Hij werd nu dan ook zoo goed als erfehjk

en eischte een strenge opleiding. De eenigen, die de gewijde

teksten konden lezen en verstaan waren de „Wetenden""

{rehm), de ingewijde leden van het „huis des levens" {per

ank); het volk prevelde ze na, zonder ze te verstaan. Of

zijzelve den waren zin begrepen is iets wat betwijfeld mag
worden; zij legden er een mystieke beteekenis in, die de
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oorkonden oorspronkelijk zeker niet hadden. Tot welk dood

formalisme in den godsdienst aan de eene, tot welk wille-'

kem'ig spel der verbeelding in de theologie aan de andere

zijde zulk een toestand leiden moest, begrijpt ieder.

Toch is ook zelfs deze reactie een schrede voorwaarts/

een bewijs van ontwikkehng. De terugkeer tot het oudste

dat men kent, omdat men daarin het echte en oorspronke-

Kjke meent te vinden, toont dat men met het bestaande,

zooals 't geworden is, geen vrede meer heeft, maar behoefte

gevoelt aan iets beters en hoogers. Een godsdienst vervalt^

oindat zijn belijders hem ontwassen zijn, met uitzondering

natuurlijk van de onontwikkelde menigte. Gesteund door

deze beproeft men dan in herstel van 'tgeen lang voorbij-

gegaan is voldoening te vinden voor de behoeften des tijds.

Dat dit herstelde iets geheel anders is dan het oude werke-

Hjk Avas, voelt men niet; maar zelfs de vernieuwers van het

oude zien zich genoodzaakt daaraan een zin te hechten dien

het nooit bezat. De proef gelukt slechts voor een tijd ;
in

't eind loopt zij op teleurstelling uit. Maar
zij

moet geno-
men worden, zoo dit blijken zal.

3. DE PERZEN TEGENOVER DEN EGYPTISCHEN GODSDIENST.

LAATSTE OPFLIKKERING VAN DE NATIONALE

ONAPHANl-CELIJI^iHEID .

De geschiedenis der perzische overheersching in Egypte
is hoogst leerzaam voor de kennis der onderlinge verhou-

ding van de perzische en egyptische godsdiensten. Assyri-

ers en Babyloniërs hadden Egypte tijdelijk aan zich onder-

worpen, en, al hadden zij voor de goden en heiligdommen
des lands geen groeten eerbied betoond, ja, de laatste soms

geplunderd, om de kunstwerken en schatten weg te voeren,,

het blijkt niet, dat zij den godsdienst van 't veroverd rijk

vervolgden of den dienst van Assur of Maruduk aan de
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overwonnenen oplegden. Het is waar, dat zij aan plaatsen

«n personen nieuwe namen gaven, met namen der assyrische

goden samengesteld. Zoo werd Saïs in Kar-Bêl-mat^ti (Burclit

van den Heer der landen), Athribis in Limir-issakku-Asur

{de Hoogepriester van Assur moge toezien) en de naam van

Neko's zoon in Nabü-ëezib-anni (Nabü wees mij een redder)

veranderd. Maar indien daarin een poging tot propaganda

lag, dan heeft
zij geen diep ingrijpende gevolgen gehad.

Wederkeerig, althans voor zoover wij thans weten, hebben

^ij geen godsdienstige voorstellingen of gebruiken aan de

Egyptenaars ontleend. Enkele symbolen, zooals dat van de

gevleugelde zonneschijf, namen zij over, en maakten van dit

laatste de afbeelding van hun hoogsten god, wat de Perzen

later, met eenige wijziging op hun Auramazda toepasten.

'Geheel anders deze laatsten. Het vermoeden, dat langen tijd

als waar gegolden heeft en door de berichten der Grie-

ken gerechtvaardigd scheen, als zouden zij, ijverige volgers

van Zarathustra, het egyptische polytheïsme bestreden of

bespot en met name tegen den dierendienst gewoed heb-

ben, wordt door de monumenten gelogenstraft. Wat daar-

van waar is, moet aan andere oorzaken worden toege-

schreven.

Vooral Kambyzes, de eerste perzische koning die Egypte
bezat en er zelfs rezideerde, zou door datgene wat in de

oogen der Egyptenaars tot de heihgste zaken behoorde te

ontwijden, zijn afkeer van de afgoderij hebben te kennen

gegeven. Zeker evenwel is hij daarmee niet begonnen. Dezelfde

hoogepriester van Neith te Saïs, die reeds onder de saïeti-

sche koningen een hoogen rang bekleedde, Uzahor-sutennit ^),

1) Zijn naam wordt door de Egyptologen zeer verschillend getrans-

scribeerd. Brugsch : Uza-hor-en-pi-ris = Uzahor van de zuidelijke kamer

{van den Neith-tempel) ; Le Page Eenouf : üt'a-hor-resenet. De stele,

waarin hij zijn leven verhaalt is o. a. behandeld door E. de Eougé in

de Rev. archaeolog. van 1851, door Brugsch in zijn Oesch. Aegyptens,

S. 748 en vertaald door Le Page Eenouf in EP. X, 45 ff.
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verhaalt van Kambyzes dat hij voor het geloof der Egyp-
tenaars den grootsten eerbied betoonde. Hij nam zelfs den

naam van Mesut-Rtt, 'kind van R4', aan, verhief Uzahor

tot zijn oppergeneesheer en paleisoverste, liet zich door hem

al de bijzonderheden [van de heiligdommen te Saïs toonen

en in de mysteriën inwijden. Op zijn bevel werd de tempel

door de waarschijnlijk perzische troepen, die zich daar gele-

gerd en hem alzoo ontwijd hadden, ontruimd en de dienst

der groote godin met al zijn feesten hersteld. Zelf volbracht

liij
alle plechtigheden te harer eere. Hij volgde alzoo hier

dezelfde staatkunde, door zijn vader Cyrus en hemzelven

reeds te Babel toegepast. Dat hij dus, zooals Herodotos
^)-

verhaalt, de mummie van Amasis of eene die men hem

daarvoor uitgaf te Saïs geschonden en verbrand zou hebben,,

mag wel als onwaar worden beschouwd, temeer daar het

ook met den eerbied, dien de Perzen voor het vum* koes-

terden, in strijd was. Maar later, toen hij door de rampen
aan zijn legers in de woestijn overkomen verbitterd was,

ging de vallende ziekte, waaraan hij van der jeugd af leed,,

in geregelden waanzin over en maakte hy zich aan allerlei

buitensporigheden schuldig. Het is zeer wel mogelijk, dat

hij in dien toestand de' graven bij Memfis schond; Ptah en

de Kabiren in hun heiligdom aldaar bespotte en andere

daden van wandalisme pleegde, ofschoon hij zeker het

Serapeum niet verbrand heeft, zooals ook wordt bericht..

Maar Avel mag als zeker beschouwd worden, dat hij na zijn

ongelukken te Memfis terugkeerende, gebelgd door de feest-

vreugde die er in de stad heerschte, haar aan blijdschap

over zijn tegenspoed toeschreef, de priesters, die hem zeiden,,

dat deze vreugde de inwijding van een nieuwen Apis gold,

niet gelooven wilde en doodde en den heiUgen stier zelven

een doodelijke wonde toebracht. In dit alles was geen.

») III, 16.
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systeem, liet was louter krankzinnigheid, die zich ook in

allerlei wreedheden tegenover zijn landgenooten en verwan-

ten openbaarde. Uzahor zinspeelt op dezen droevigen tijd

€n zegt, dat hij de rampen daardoor over zijn land gebracht,

zooveel mogelijk poogde te verzachten. Toen Kambyzes,
't

zij door een ongeluk, 't
zij door zelfmoord, gedood was,

ging hij aan het hof van Darius den zoon van Hystaspes

over, en wist dezen te bewegen, zoodra de opstand van den

perzischen stadhouder Aryandes gedempt was, de godsdien-

stige belangen van Egypte weer ter harte te nemen. Darius

stal het hart der egyptische vromen door een nieuwen Apis
—

degeen die den door Kambyzes gedooden vervangen had,

was juist gestorven
— voor 100 talenten (ca. /' 350.000)

te koopen en ten geschenke te geven. Voorts liet hij de

tempels herstellen, de feesten vieren, de priesters vermeer-

deren en droeg hij aan Uzahor op, het College van het

Huis des Levens, de groote hoogeschool der priesters sedert

de saïetische periode, weder op te richten. Den tempel van .

Amun-Rit in de oase El-Chargeh herbouwde hij in groote

pracht en toen hij voornemens was zijn eigen standbeeld

vóór dat van Sesostris (Ramses 11) te doen plaatsen, zag

hij daarvan af, omdat de priesters hem dit ontrieden. Tegen

i^ijn vereering als goddelijk persoon had niemand overigens

bezwaar. En dat hij zich, zooals Diodoros bericht, in de

godsdienstleer der Egyptenaars en hun heilige schriften liet

onderrichten, mag wel als waar worden aangenomen, want

Kambyzes was hem daarin reeds voorgegaan. Men ziet er

uit, dat Darius een verstandig staatsman was, maar ook

dat zijn vereering ,van Auramazda hem niet uitsluitend

maakte.

Dat de perzische koningen, die hem volgden, aan die

politiek ontrouw zouden geworden zijn, blijkt niet. Toen

Herodotos onder Artaxerxes 1 ') Egypte bezocht, werd de

^)
Dat Xerxes en zijn zoon uit den tempel van Neith te Saïs zouden
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nationale godsdienst daar ongehinderd uitgeoefend. Darius

Nothos bouwde aan den Amuntempel in de oase El-Chargeh.

Alleen Ochos zou, naar de berichten der latere Grieken,

de vrome Egyptenaars ten diepste gel^renkt hebben, door

de tempels te plunderen, de heilige schriften te rooven en

niet dan voor groote sommen weer aan de priesters uit te

leveren, den heiligen bok van Mendes te dooden, ja zelfs

den Apis te slachten, op te eten en door een ezel te ver-

vangen. Indien dit alles waar is, en geheel zal het niet

geloochend kunnen worden, dan is het echter niet aan gods-

diensthaat, maar alleen aan wraakzucht over den hardnek-

kigen tegenstand der Egyptenaars tegen zijn heerschappij

toe te schrijven.

Nog eens, voor het laatst, gelukt het den Egyptenaars
hun onafhankelijkheid te heroveren, en die van 415—340

V. C. te handhaven. Toen zocht men zijn kracht weder

in hernieuwing van de godsvereeringen uit de roemrijkste

eeuwen van 't verleden. Met de plaatselijke goden van hun

eigen rezidenties begunstigden de Mendesische en Seben-

nytische koningen, die gedurende deze 75 jaren op den

troon zaten, het meest. Veeleer poogden zij den godsdienst

uit de dagen der groote veroveraars te doen herleven. Ptah

van Memfis, Amun-Ra van Thebe, Horos van Edfu en

andere groote goden vereerden zij bovenal, en zooveel zij

konden -bouwden zij aan hun tempels. Het Noorden werd

niet :.iieer boven het Zuiden bevoorrecht. Tot dicht bij de

zuidelijke grens besteedden zij
hun zorg aan die kleine,

maar' schoone osiraansche heiligdommen op het eiland Filae,

aan wier versiering ook de Ptolemaeën later zooveel heb-

ben ten koste gelegd en waar de egyptische godsdienst nog
zou voortleven, lang nadat hij in het overige des lands ver-

vallen was verklaard.

zijn uitgeworpen, zooals men uit een opschrift van den egyptischeii

koning Chabas heeft meenen te mogen besluiten, berust op een mis-

verstfuicl.
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Maar die ondergang was nog verre. De macedonisclie ver-

overaar, die Egypte aan de Perzen ontrukte, voordat hij

hun rijk geheel ten onder bracht, eerbiedigde den egypti-

schen godsdienst niet minder dan Kambyzes aanvankelijk en

Darius gedaan hadden. Alexander scheen in de oogen der

Egyptenaars eer een bevrijder en een ^vreker van den laat-

sten inlandschen koning, dan een overweldiger. Niet alleen

offerde hij aan de egyptische goden, maar zelfs liet hij, op

zijn avontuurlijken tocht naar de groote oase van Ammon,
zich tot den zoon van dien god verklaren en op zijn mun-

ten zich met de Ammonshoornen versieren. De Ptolemaeën

volgden zijn voorbeeld en de Egyptenaars waren tevreden

onder de heerschappij dezer vreemde vorsten, die, schoon

niet met grooter ijver, toch met ruimer middelen dan waar-

over hun laatste, zwakke inheemsche koningen beschikten,

hun priesters begiftigden, hun heiligdommen in groote pracht

herbouwden en al hun godsdienstige inzettingen eerbie-

digden.

Een geschiedenis heeft echter die godsdienst niet langer.

Büj ontmkkelt zich niet meer. Maar hij gaat nu zelf op

verovering uit. Egyptische eerdiensten verbreiden zich door

de geheele beschaafde wereld. Peniciërs, Grieken en Romei-

nen worden ijverige dienaars van Ammon, Ptah, Osiris,

Isis, Harpokrates (Har-pe-hruti) en Serapis. De eerstgenoem-
den trouwens hadden reeds vroeger egyptische goden aan-

gebeden. Maar het belangrijkste was de stichting van Alex-

andrië, de stad die in de volgende eeuwen de intellectuëele

hoofdstad der wereld was, en waar de godsdienstige voor-

stellingen van het Oosten, vooral de egyptische, met de

religieuze en wijsgeerige denkbeelden van de helleensche

wereld samensmolten.
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4. Waaedeering van den egyptischen godsdienst.

Die eene geschiedenis van den godsdienst wil schetsen,

mag zich niet onthouden van waardeering der verschillende

godsdiensten, welke daarin een plaats beslaan. Met waardee-

ring bedoelen wij niet een meten met wiDekeurigen maatstaf,

waarbij een godsdienst getoetst wordt aan de eischen van

'tgeen men zelf den hoogsten, den waarachtigen, den ahso-

luten godsdienst acht. De waardeering waartoe de geschied-

schrijver alleen geroepen is, moet de vrucht zijn van de

onderlinge vergelijking der bestaande godsdiensten en alzoo

de plaats bepalen die elk hunner in de ontwikkelingsge-

schiedenis van den godsdienst inneemt.

De Grieken, vol eerbied voor zulk een rijke en eeuwen-

oude beschaving als die der Egyptenaars en onder den

indruk van het geheimzinnige en raadselachtige, waarin hun

godsdienst zich hult, verbeeldden zich dat daarachter een

diepe zin moest schuilen, een wijsheid die men onder beelden

en symbolen verborg, omdat zij alleen door de denkers kon

worden verstaan. Sommigen hunner meenden zelfs, dat hun

eigen goden oorspronkeKjk aan de Egyptenaars ontleend

waren. Ook onder de geleerden van den nieuweren tijd zijn

er nog altijd, die in de, volgens hen schijnbaar, animistische

vormen van de egyptische mythologie en eerdienst niet

anders kunnen zien dan het populaire kleed eener hooge

wijsgeerige of althans theosofische bespiegeling.

Anderen slaan tot een tegenovergesteld uiterste over.

Eeeds in de oudheid dreef Juvenalis, die trouwens den

egyptischen godsdienst slechts in zijn diep verval kende,
den spot met goden in den tuin geboren en die men in 't

eene gewest vereerde, in 't andere opat; en verscheidene

latere Grieken dachten evenzoo. Ook nu hebben sommigen

voor dezen vorm van godsdienst slechts woorden van gering-

schatting. Al dat geheimzinnige en plechtige verbergt naar
I. 8
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liim oordeel geen diepzinnige wijsheid, maar is slechts een

bedeksel van leegte en armoede, 't Is het grofste en onnoo-

zelste animisme, of liever fetisisme, met een dun vernis van

uiterlijke beschaving overgoten. En voor de egyptische

priesters met hun roem van verborgen kennis en hun klin-

kende titels hebben zij geen andere kenschetsing dan het

oude: yórjtsg Tcdvtsgl „'t zijn louter goochelaars!"

Wij hadden reeds gelegenheid beide meeningen als onjuist

te bestrijden. Is de hooge roem onverdiend, onbilHjk is de

smaad. Vergeeflijk op het eind der vorige en in 't begin
van deze eeuw, wegens de oppervlakkige kennis der egyp-
tische oudheid en der oostersche godsdiensten in 't algemeen,
die men toen nog bezat, moesten ze nu voor juister inzicht

geweken zijn. Alleen omdat in beide gevoelens een zekere

mate van waarheid ligt, zijn er nog ernstige en denkende

. mannen die ze voorstaan. De oorsprong van al die zonder-

linge cultusvormen, van den dierendienst, van de geheele

symboHek, ligt in 't animisme, en de godsdienst van het

ononüvild^elde volk in Egypte is zeker voor een goed deel

animistisch gebleven. Maar voor de meer ontwikkelden was

liij
dat niet meer: zij hadden alle animistische vormen in

symboliek omgezet en daardoor geheel van karakter veran-

derd. Van den anderen kant, al die bespiegelingen waarin

men den grondslag van de egyptische godsdienstleer en eer-

dienst wil zoeken, zijn wel door de teksten zelve te staven,

maar zijn niet oorspronkelijk en alleen een latere poging,

om aan de animistische voorstellingen en gebruiken waaraan

men ontgroeid was een draaglijken zin te geven.

ledere, godsdienst moet beoordeeld worden naar de hoogste

ontwikkeling die hij bereikt heeft, niet naar de overbhjfselen

van vroegere toestanden die hij niet geheel heeft kunnen

uitwerpen. Daarom moet erkend worden, dat de egyptische

godsdienst geen animistische meer was, want hij heeft de

animistische vormen alleen kunnen behouden door er een

anderen zin aan te geven; maar hij is ook niet bij machte



WAARDEERING VAN DEN EGYPÏISCHEN GODSDIENST. 115

geweest het animisme geheel te overwinnen en de voor zijn

hoogere denkbeelden noodige niemve voraien te scheppen. Het

schijnt dat de kweekers van den egyptischen godsdienst den

hooggewassen boom te vast in den bodem van het animisme

gegrond achtten, om hem in anderen gi*ond over te planten.

Met dat vasthouden aan inderdaad verouderde vormen

hangen verscheidene eigenaardigheden van den egyptischen

godsdienst samen : het waarde hechten aan allerlei magische

gebruiken, de eenzijdige zorg voor alles wat betrekking heeft

op het leven na den dood, de therianthropische voorstellingen

der goden, de dienst van levende dieren en planten en wat

dies meer zij.
Maar daartegenover staat ook veel wat van

hooger ontwikkeling getuigt. Hoe eentonig de heilige teksten

ook zijn, echt rehgieuze gedachten worden daarin meermalen

uitgesproken op, een wijze, die voor het beste wat wij bij

<.le Semieten vinden, niet onderdoet. Den diepsten indruk

had op het gemoed van den egyptischen vrome de besten-

dige wisseling der seizoenen, de steeds wederkeerende ver-

jonging der natuur gemaakt, en in de personen zijner goden
heeft hij die gedachte meer dan andere belichaamd. Men
heeft gemeend, dat hij dit zelfs in den algemeenen naam,
dien hij voor ,god' bezigde (nute?', nuta) had uitgedrukt en

dat dit woord ,de zich verjongenden' of ,de onverganke-

lijken' beteekende. Anderen hebben dit betwijfeld en voor

nuter de beteekem's ,machtig, sterk' vastgesteld. Waarschijn-

lijk beduidt het eenvoudig: ,de groeten', en zeker mag een

zoo afgetrokken beteekenis als de eerstgenoemde niet als

oorspronkelijk beschouwd worden. Maar in eenvoudiger, meer

concreten, mythischen vorm drukte hij hetzelfde uit, als hij

bijv. Ptah ,de jonge oude' noemde. De goden zijn de gevers

van licht en leven, zooals er steeds bijgevoegd wordt, ,voor

millioenen van jaren.' Op nog vaak kinderlijke wijs hebben

zij toch het goddelijke opgevat als het bhjvende en onver-

gankelijke, te midden van alle wisselingen, en in hun groot-

sche tempelgebouwen hebben zij getoond de verheven majes-
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teit der godheid te gevoelen, waarom zij haar zelve dan

ook voor den ongewijden blik der menigte verborgen. Het

zuivere monotheïsme kon deze godsdienst nog niet dragen,

en hij heeft het daarom zoodra het zich vertoonde in den ban

gedaan. Maar toch heeft hij gepoogd het met zijn polythe-

isme te verzoenen. In ouder en jonger geschriften, wier

vorm met dien der hebreeuwsche Ghokma overeenkomt,

wordt een nog al zuivere en gezonde, doch vrij alledaagsche

zedenleer verkondigd en soms ook met den godsdienst in

verband gebracht ;
zeer laat echter worden ethische ideeën

in de leer der onsterfelijkheid en nog later in de godenleer

opgenomen. Een naturalistische godsdienst blijft de egypti-

sche tot het einde toe.

Men neme eindelijk in aanmerking tot hoe hooge oudheid

de wording van dezen godsdienst opklimt en vergehjke hem,

niet met die van rijker begaafde volken, die veel later tot

beschaving kwamen en daarbij het voorbeeld van andere

hoogbeschaafde natiën voor oogen hadden, maar met die

van onbeschaafden en barbaren, en men zal moeten toe-

stemmen, dat deze eerste en daarom moeilijke schrede op
de baan der godsdienstige ontwikkeling zeer belangrijk mag
heeten en de godsdienstvorm die er de vrucht van was,

met al zijn gebreken, een eervolle plaats aan den ingang

der geschiedenis inneemt.
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DE GODSDIENST IN BABYLONIË EN ASSYEIË.

BRONNEN.

Vóór de ontdekking en ontcijfering van de overblijfselen

der babylonisck-assyrische letterkunde, moest men alle kennis

van den godsdienst der Babyloniërs en Assyriërs putten

uit eenige verstrooide mededeelingen der klassieke, vooral

grieksche schrijvers, korte zinspelingen in het O. T. en de

fragmenten van Berossos. Zij mogen, al is ons nu de hoofd-

bron geopend, nog niet worden verwaarloosd.

Onder de Grieken staat Herodotos bovenaan. Zijn Assy-
rische (d. i. Babylonische) Geschiedenis, waarheen hij ver-

^vijst, is verloren gegaan, of misschien nooit gesclu-even. De

grove vergissingen, die
liij op 't gebied der babylonische

geschiedenis begaat (Semiramis, Nitokris, Labynetos I en II),

manen tot voorzichtigheid in 't aannemen van al wat hij

omtrent den godsdienst bericht. Men heeft zelfs betwijfeld,

of hij Babel wel ooit bezocht heeft ^). In dat geval geeft

hij als vrucht van eigen aanschouwing wat hij aan anderen,

waarschijnlijk aan Hekataeos van Milete, ontleende. Onjuist

behoeft dit daarom echter niet te zijn. Zijn felle tegenstander

Ktesias evenwel geeft blijken van groote onkunde, en_, zoo hij

al niet opzettelijk gelogen heeft, kunnen wij alleen van hem

^)
Zie A. H. Sayce, ïhe ancient Empires of tlie East, Herod. I—III

with 110tes &a. Loiidoii, Macmillan & Co. 1883. De Inleiding afzon-

derlijk, ald. 1884.
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leeren, welke voorstellingen de Perzen van zijn tijd zich

van ond-babylonische toestanden vormden. Diodoros Siculus

daarentegen, hoewel een naïef en weinig critisch verteller,

is nauwgezet, en Damascius (llsql 'AQxav) is evenzeer te ver-

trouwen.

Veel grooter waarde, èn om de hoogere oudheid, èn wegens
de betrekkingen van Israël met Babel en Assur, hebben de

zinspelingen op den godsdienst dezer landen in sommige
boeken van het Oude Testament, waarbij behalve II Konin-

gen vooral Deutero-Jesaja, Jeremia en Ezechiël in aanmer-

king komen. lïet Boek Daniel, al speelt zijn geschiedenis

te Babel, is door en door onhistorisch en verbergt onder

een Nebukadnezar der verbeelding, den grieksch-s}Tischen

vorst Antiochos Epifanês.

De beste bron, met uitzondering van die in spijkerschrift,

zijn de fragmenten van Berossos' drie boeken Chaldeesche

geschiedenis, door Eusebius, Georgius den Syncellus en Jose-

fus aan Alexander Polyhistor ontleend. De fragmenten van

't eerste Boek zijn vooral voor den godsdienst van belang.

Berossos, tijdgenoot van Alexander en zijn eerste opvolgers,

las de oude oorkonden en had als priester van Bel tot de

tempelboekerij toegang; de nu ook voor ons toegankelijke

babylonisch-assyrische teksten hebben 'tgeen hij bericht wel

aangevuld maar in den regel bevestigd.

Sedert de opgravingen in de ruïnenheuvels van Babylonië

en Assyrië niet slechts een aantal op de muren van palei-

zen of tempels en op gedenksteenen gebeitelde opschriften,

maar ook gansche verzameHngen van teksten en daaronder

vrij omvangrijke werken aan het Hcht brachten en het aan

de europeesche wetenschap gelukte die te ontcijferen ^), is

daardoor ook voor de geschiedenis van den babylonisch-

^) Over de ontdekking en ontcijfering der Spijkerschriftteksten zie

men de in de. Bibliografie aangehaalde werken.
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assyrischen godsdienst een vooreerst onuitputtelijke mijn

geopend. Zelfs het reeds uitgegevene is nog maar ten deele

bewerkt, en veel wacht in de Musea nog op onderzoek. In

al de voortbrengselen dezer letterkunde, ook al zijn zij niet

van bepaald religieuzen aard, zijn bijdragen voor de kennis

van den godsdienst te vinden. De historische inscripties der

assyrische koningen beginnen met aanroeping der goden en

vermelding hunner eigenschappen, en eindigen met beschrij-

ving van den bouw of de herstelling der voorname tempels ;

die der babylonische koningen behelzen niet veel anders dan

dat. Astrologische tabletten, contracten en giftbrieven, zelfs

gewone brieven en depêches bevaiten altijd iets wat op den

godsdienst betrekking heeft.

Maar de bronnen van den eersten rang voor de kennis

van den godsdienst zijn vooral: 1". Lijsten van namen,

bijnamen en plaatsen van vereering der goden; 2°. Epische

gedichten zooals die welke lêtar's Hellevaart en den Zont-

vloed beschrijven of zuivere mythen verhalen, vooral de

aanzienlijke fragmenten van het Epos dat de lotgevallen van

een half-mythischen koning van Uruk {Gis-tu-har, de uit-

spraak van den naam wordt voor onzeker gehouden, doch

kan zeer wel Istubara geluid hebben) bezingt, en die van

een nog belangrijker werk, een soort van Leerdicht, dat

men de Chaldeesche Genesis genoemd heeft, en dat een kos-

mogonie en een theogonie bevat; 3°. eigenlijk godsdienstige

geschriften, tot de oudste waarvan zeker de tooverspreuken
en bezweringen gerekend moeten worden, die bestemd

waren de booze geesten, vooral van ziekte en dood te ver-

drijven. Tot hetzelfde doel bezigde men ook Hymnen ter

eere der goden, die daartoe oorspronkelijk niet bestemd

waren, en ook gebeden en boetzangen, Avaaronder zeer ver-

hevene en diep-religieuze lyrische uitboezemingen. Yan

belang zijn ook eenige orakels van tempel-profeten en pro-

fetessen en de wij-opschriften door de koningen bij vernieu-

wing of herstelling der tempels aldaar neergezet en die
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meestal^ min of meer verkort, in de grootere historische

opschriften werden opgenomen. ^)

Rekent men alleen 't geen van deze teksten reeds uit-

gegeven en verklaard is, dan mag niet geloochend worden,

dat de middelen om den godsdienst van Babel en Assur

te leeren kennen, althans vergeleken bij vroeger, talrijk en

belangrijk zijn. Dat nog groote voorzichtigheid in acht geno-
men moet worden, spreekt van zelf. De assyrische filologie

is nog jong en veel bhjft nog duister en moeilijk te ver-

klaren. Men stelle zich dus voorloopig met het zekere

tevreden en bouwe op 't onzekere nog geen stoute verge-

lijkingen of bespiegelingen. Twee moeihjkheden, waarmee

men bij de studie van den Egyptischen godsdienst te wor-

stelen heeft, vertoonen zich hier in nog veel sterker mate :

vooreerst de ware lezing van vele godennamen, ten andere

de bepaling van den tijd waarin de voortbrengselen dezer

letterkunde ontstaan zijn, zelfs van hun betrekkelijken ouder-

dom.' De eerste moeilijkheid is een gevolg van het eigen-

aardige schrift, dat de Babyloniërs voor geen beter en prak-

tischer verkozen prijs te geven, doch zij is van ondergeschikt

belang, want de aard der goden van wier namen de uit-

spraak onzeker is, is niet tmjfelachtig. De andere moeilijk-

heid is juist voor de geschiedenis van meer gewicht, maar

omdat de plaats van waar eenige der genoemde werken

afkomstig zijn, gemakkehjk is vast te stellen, omdat ook

niet geheel onbekend is in welke orde de verschillende

middelpunten elkander in de heerschappij zijn opgevolgd,

en de werken zelve eenige vingerwijzingen bevatten, tast

^} De volledigste en nauwkeurigste beschrijving der Babyloniscli-

assyrische Litteratuur geeft Carl Bezold, Kurzgefasster Überblick über

die bab.-ass. Literatur, nebst e, chronolog. Excurs, zwei Eegisteniund

einem Index zu 1500 Tliontafehi des br. Mus., Leipz. Schulze 1886.

Van dezelfde hand verscheen in 1889 te Londen de Catalogue of the

Cuneiform tablets in the Konyunjik Collection of the Brit. Museum,
Vol. L
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men hier niet geheel in het duister. Bovendien zijn een

groot aantal oorkonden gedateerd uit de regeering van

koningen, wier leeftijd vaststaat.

Eindelijk is 't een vraagstuk, waarover veel gestreden

wordt, of deze letterkunde van oorsprong semietisch, dan

of zij afkomstig is van een oude, zoogenaamd sumerisch-

akkadische bevolking, die de semiotische in zich opnam.
Men heeft zelfs staande gehouden, dat de assyrische teksten

die wij bezitten, uitgenomen die welke op last van bepaalde

koningen werden samengesteld, de zuiver letterkundige en

religieuze dus^ louter vertalingen van sumero-akkadische

origineelen zijn, en werkelijk zijn dan ook vele in twee

talen, sommige alleen in een niet-semietische redactie tot

ons gekomen. Over de hoofdvraag, of het babylonisch

polytheïsme van zuiver semietischen oorsprong is, dan of

daarin ook onsemietische bestanddeelen zijn opgenomen,
moet in de geschiedenis zelve gehandeld worden. Wat de

letterkunde betreft, neigt men meer en meer tot de meening,

ook zelfs waar men het bestaan van tweeërlei taal en

tweeërlei volksaard aanneemt, dat de oorspronkelijkheid aan

de zijde der Semieten is, en hetgeen dezen vertaald of

overgenomen hebben weinig beteekent. En in elk geval

zijn al deze geschriften, uit welke bestanddeelen ook samen-

gesteld, de oorkonden van den heerschenden godsdienst

van Babylonië en Assyrië, toen de Semieten daar de heer-

schende natie waren.



EEESÏE HOOFDSTUK.

INLEIDEND.

1. Het Twee-stroomenland en zijn bevolking.

Het tweede, misschien wel oudste, middelpunt der vroeg-
ste beschaving was het stroomgebied van de twee machtige

rivieren, die beide in het tegenwoordige Armenië (oudtijds

Urarti, Ararat, een deel van 't land Nairi), ten noorden

€n ten zuiden van het sneeuwgebergte (Mphatês) ontspringen

en na eerst in tegenovergestelde richting te hebben geloo-

pen, zich zuidwaarts ombuigen en nu op grooter, dan op
kleiner afstand van elkander haar weg naar den Perzischen

zeeboezem vervolgen, waarin zij oudtijds niet ver van elkan-

der uitmondden, zonder zich eerst gelijk nu te vereenigen.

Het zijn de Tigris (Idiklat, Diklat, Hebr. Hiddekel), en de

Eufraat (Purattu, Pur^tu, Hebr. Frat). Voorwerp van zoo

groote vereering als de Nijl in Egypte was zijn deze rivie-

ren, zoover wij weten, voor de Babyloniërs en Assyriërs

nooit geweest, al hebben zij althans aan hun bronnen gods-

dienstige hulde gebracht en al was de god der vruchtbare

wateren een hunner voornaamste. Toch was het dorre step-

penland, waarop de Assyriërs hun heerschappij verbreidden,

al zijn vruchtbaarheid in de eerste plaats aan deze twee

rivieren verschuldigd en werd het eigenlijke Babylonië, het

zuidelijke Mesopotamië, geheel onder water gezet door haar

periodieke overstroomingen, die men daar door een prachtig
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kanalenstelsel, evenals in Egypte, van een onheil tot een

zegen wist te maken. Het vernuft en de vlijt der bewoners

deed hen van de natuurlijke voordeelen zoozeer partij trek-

ken, dat Babylonië in de oudheid, tot zelfs onder dè Per-

zische heerschappij, een der rijkste landen was. Al is het in

het zuiden zeer heet en althans in de hoogere bergstreken

van het Noorden soms scherp koud, toch verschillen Baby-
lonië en Assyrië minder in klimaat, dan in de gesteldheid

van den bodem, en hangt daarmee waarschijnlijk de aard der

beide nauwverwante volken samen. Was de Babyloniër fijner

beschaafd dan zijn noordelijke nabuur, meer tot handel, nijver-

heid, kunst, wetenschap en godsdienstige bespiegeling geneigd,

de Assyriër in al deze opzichten zijn leerling, was veer-

krachtiger en krijgshaftiger, een verschil, dat zich ook wel

in hun godsdienstige opvattingen afspiegelt.

Toch waren beide oorspronkelijk een volk en hadden zij

taal, beschaving en godsdienst gemeen. De kleine verschil-

len zijn eerst een gevolg van hun splitsing in twee zelf-

standige, schoon dilcmjls met geweld vereenigde rijken. Het

Assyrisohe rijk schijnt zijn oorsprong te hebben in een

kolonie van Babyloniërs, die aan den rechteroever van den

Tigris de stad Assur^ door henzelve steeds de zetel der

oude heerschappij genoemd, stichtten, vandaar uit zich aan

beide zijden van den Tigris verbreidden, het zwaartepunt
van hun macht naar den linkeroever verplaatsten en weldra

hun veroveringen westelijk tot aan den Eufraat uitstrekten.

Het eigenlijke Babylonië heeft zijn noordehjke grens daar

waar de rivieren elkander het dichtst naderen, het diluvium

ophoudt en het alluvium begint. De staten, die elkander

daar in de opperheerschappij vervingen en die nooit de een-

heid van het assyrische rijk schijnen gehad te hebben, had-

den hun hoofdstad alle in de nabijheid of aan den oever

van den Eufraat, maar hun gebied strekte zich meermalen

oostwaarts tot het gebergte van Elam en noordelijk tot aan

den Zab uit.
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Dat de taal, die deze beide volksstammen met elkander

gemeen hebben, zeer beslist tot de zoogenaamd semietische

behoort, wordt, sinds het gelukt is hun spijkerschrift te ont-

cijferen, door niemand meer betwijfeld. Maar ^vel twijfelde

men, als men naging in hoe menig opzicht hun godsdienst,

bij alle overeenkomst, van de andere semietische godsdiens-

ten verschilde, of zij wel zuivere, onvermengde Semieten

waren. Die twijfel werd versterkt, toen men in die taal, in

weerwil van haar onloochenbaar semietisch karakter, vele

Avoorden aantrof die onsemietisch schenen. En toen men nu

ontwaarde, dat de schriftteekens die zekere voorwerpen aan-

duidden in den regel een andere klankwaarde hebben dan

de naam dier voorwerpen in 't semietisch zou doen ver-

wachten, dat voorts een groot aantal opschriften van konin-

gen, letterkundige voortbrengsels en andere documenten in

tweeërlei tekst tot ons kwamen, waarvan de eene zuiver

semietisch, de andere, naar den klank gelezen, dat zeker

niet is, vestigde zich de overtuiging, dat de Semieten wel

het heerschende ras in Babel en Assur uitmaakten, maar

dat hun- een andere bevolking in Mesopotamië was vooraf-

gegaan, die zij aan zich onderwierpen, waarmee zij zich ver-

mengden, wier schrift zij zich gewijzigd toeëigenden en van

wier beschaving en godsdienst in de hunne niet weinig

bestanddeelen overgingen.

Sommige geleerden gingen veel verder: zij poogden te

bcAvijzen, dat de vdor-semietische taal van Babylonië een

zoogenaamd turanische of ural-altaïsche moet geweest zijn;

zij gingen uit van de overtuiging dat het grootste deel der

babylonische letterkunde en zeker alles wat in tweeërlei taal

werd opgeteekend, door de Semieten vertaald en dus van

vóor-semietischen oorsprong was ; zij stelden zich deze Semie-

ten voor als wilde nomaden, die hun gansche beschaving

aan hun voorgangers in 't land der twee stroomen te danken

hadden. Dit alles moet als hoogst twijfelachtig beschouwd

en ten deele als ongegrond verworpen worden. Een oude
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taal die men nog zeer gebrekkig kent, reeds te willen rang-

schikken, is voorbarig; bij een aantal tweetalige teksten

kan bewezen worden, dat de niet-semietische de vertaling

is, en in de babylonische beschaving en godsdienst is zoo-

veel echt-semietisch, dat men 'tgeen ontleend is niet te

hoog moet aanslaan. Maar evenmin mag men loochenen, dat

de bovenvermelde feiten op tweeërlei taal en volksaard

wijzen. Er zijn er die dit doen. De in menig opzicht ver-

dienstelijke geleerde J. Halévy voert sinds jaren tegen de

hypotheze van de meerderheid der assyriologen een volhar-

denden strijd. Hij loochent dat aan de oevers van Eufraat

en Tigris ooit eenige andere taal of beschaving geheerscht

heeft dan zuiver semietische. Wat men voor een andere taal

heeft gehouden is eenvoudig een ander schrift, aan welks

teekens de geleerden een conventioneele klankwaarde had-

den gegeven. Wil men dit een taal noemen, zij
was even

kunstmatig als het Volapük en nooit werd zij buiten de

scholen gesproken. Zelfs die teksten, die geen semietischen

naast zich hebben en geen enkelen semietischen klank bevat-

ten, waren toch door Semieten geschreven en moeten in hun

taal gelezen worden. Zijn meening vond bij weinigen instem-

ming, maar toch bij sommige hoogst bekwame mannen en

het laatst zelfs bij den voormaligen verklaarden voorstander

der twee-talen-hypotheze, Friedrich Delitzsch.

Wij kunnen het moeilijke en ingewikkelde vraagstuk hier

niet in bijzonderheden behandelen ^). Alleen moeten wij ver-

klaren, dat wij de hypotheze van Halévy niet waarschijnlijk

en de andere verre verkieshjk achten. Zijn critiek en die

zijner medestanders heeft wel heilzaam gewerkt en enkele

gewaagde onderstellingon weerlegd, maar van een willekeurig

uitgedachte taal zooals hij haar beschrijft, is 't niet moge-

lijk zich een eenigszins heldere voorstelling te maken, of

^) Uitvoeriger heb ik hierover gehandeld in mijn Bahjlonisch-Assy-

rische GeseMchte, S. 59—62 en 66—69.
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ergens in de wereld zelfs een analogie te vinden^). Boven-

dien is er niet lang geleden een Ideine tekst gevonden,

waarin werkeKjk sprake is van een „Sumerische taal naar

de wijze der [Aldcads" gesproken] ^) en daarin niet alleen

liet bewijs dat er een sumerische taal bestond, maar ver-

moedelijk ook de bevestiging van 'tgeen reeds lang ontdekt

was, nameKjk dat de sumerische taal twee dialekten had,

waarvan een tot het land Akkad, Noord-Babylonië, behoorde.

Dat met de hier genoemde taal het Assyrisch in tegenstel-

ling van het Babylonisch bedoeld wordt, zullen wel niet

velen Halévy toestemmen.

Wij blijven dus overtuigd, dat, toen de Semieten in vóor-

historischen tijd, waarschijnlijk van het zuid-westen, Baby-
lonië introkken, zij daar een volk aantroffen, dat zichzelf de

Sumeriërs noemde, met den verwanten stam der Akkads

verbonden, of waarvan dezen een onderdeel uitmaakten, een

volk dat hen althans in materiëele beschaving verre vooruit

was en een zeker teekenschrift had uitgedacht, dat zij
later

voor hun gebruik wijzigden en vereenvoudigden. Stonden zij

in aanleg ook boven dit volk, waarover zij eindehjk de mees-

ters werden en hebben
zij

de daarvan overgenomen bescha-

ving hooger ontwikkeld, dit geschiedde niet zonder dat

zoowel hun taal als hun wereldbeschouwing en godsdienst

den invloed van die hunner leermeesters ondervonden. Semie-

ten, in den gewonen zin dien dit woord heeft, waren de

Sumeriërs en Akkaders zeker niet; of
zij

hun niet eeniger-

^) Het Pehlewi, waarop Halévy zich beroept, is van geheel anderen

aard. Geen der twee talen die hier samengekoppeld worden, is kunst-

matig. Zelfs het Volapük (Vola = Welt, pük = Sprache) bezigt ver-

anderde klanken van levende talen.

^)
Zie den tekst met de aanvulling en toelichting van O. Bezoldin

ZA. IV (1889), S. 434 f. De vermelding van de sumerische taal is

zeker. Van den naam Akkad is alleen de eerste syllabe ontwijfelbaar,

doch wat er over is van 't geschonden tweede teeken maakt de aan-

vulling hoogst waarschijnlijk.
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mate verwant waren, moet nog worden uitgemaakt. Nauw-

keurig te schiften wat in den godsdienst van Babel semie-

tisch is, wat niet, is nu althans nog niet mogelijk. Maar

veel wat anders in dien godsdienst raadselachtig schijnt

wordt toch door de hypotheze^ die wij ook tot de onze

maken, opgehelderd.

2. ALGEMEEN HISTOEISCH OVEEZICBLT.

Volgens inheemsche traditie, door Berossos meegedeeld,
is de beschaving in Babylonië ontstaan aan den oever van

den Perzischen zeeboezem en heeft zich dan van het Zuiden

steeds verder noordwaarts verbreid. In weerwil van haar

mythischen vorm schijnt deze overlevering juist te zijn. De
oude zontvloedsage speelt in de nabijheid der „schejDen-

stad" Surippak en plaatst de woning der geredden aan den

mond der twee stroomen. Aai\ Eridu, de stad van den occ-

aangod Êa (En-ki), in wien men den beschavingsgod Oannês

van Berossos herkend heeft, een stad oudtijds zeker aan de

uitmonding van den Tigris in zee gelegen, hechten zich de

vroegste herinneringen, en nog lang nadat haar bloeitijd

voorbij was werden haar heilige teksten als de krachtigste

bezweringsformulen beschouwd. Daar heeft men dus den

oorsprong der vóor-semietische beschaving van Zuid-Meso-

potamië te zoeken. Of zij daar van de Sumeriërs uitging,

dan wel van een nog oudere daar gevestigde bevolking, en

de Sumeriërs, gelijk sommigen (Hommel) meenen van het

noorden daarheen getrokken, haar vonden en overnamen,
is een vraag, waarop het antwoord nog niet gegeven kan

Avorden.

De Semieten zochten, naar de overlevering die de Hebreen

bewaarden, de wieg hunner beschaving in Babel. Ook daar-

mee komt de babylonische traditie overeen. Volgens den

laatsten koning van Babel, Nabonnedos (Nabüna'id), heersch-

ten reeds omstreeks 3800 v. C. twee semietische koningen,
I. 9
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Sargon en Naram-Sin, over het ten noorden van Babel

gelegen Agane (Agade, ten onrechte met Alckad in verband

gebracht) en tevens over de heilige stad. Van daar moeten

de Semieten hun heerschappij kmgzamerhand naar het zuiden

uitgebreid en na velerlei worstelingen, waarin nu eens de

Sumero-Akkaders, dan Aveder Elamieten of Kassieten de

overhand behielden en zelfs over gedeelten des lands tijdelijk

regeerden, voorgoed gevestigd hebben.

Mag men de juistheid van deze tijdsbepaling aamiemen
—

en zij wordt gesteund door het voorkomen van semietische

typen naast die van een geheel ander ras op de oudste

monumenten — dan bestond gelijktijdig, of althans niet

lang daarna, een bloeiend Sumerisch rijk, naar zijn hoofdstad

SirbuUa (Lagas ?) geheeten, uit wier ruïnen te Tello de

opgravingen van De Sarzec de oudste kunstwerken en

opsclniften van Babylonië hebben te voorschijn gebracht ^).

Voorzoover deze ojDSchriften ontcijferd en verklaard zijn,

vergunnen zij den godsdienst van dit vroege tijdperk te

leeren kennen, temeer omdat in de hoofdstad van dit rijk,

dat nu door koningen, dan door hoogepriesters geregeerd

wordt, niet alleen de goden van de plaats of ''t gewest,

maar ook die van andere heilige steden vereerd Averden.

Hier voor het eerst staan wij op vasten historischen bodem.

Het Rijk van Ur, welks bloeitijd nu volgt, onderwierp

Sirbulla (Lagas) en beheerschte eeuwenlang, zoo niet geheel,

althans het grootste gedeelte van Babylonië. Zuiver sume-

risch-akkadisch was het niet meer
;

vele zijner koningen

zijn Semieten, al waren hunne opschriften in de oude taal

samengesteld. Maar, welke dynastieën elkander afwisselden

en uit welke andere babylonische stad
zij afkomstig waren,

Ur, aan den rechteroever van den Eufraat, ter plaatse van

het tegenwoordige Mugheir en destijds niet ver van zee

^) Enkele cylinders en het opschrift van Naram-Sin op de verloren

vaas zouden iets ouder kunnen zijn.
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gelegen, bleef steeds cle hoofdzetel der heerschappij totdat

de schepter Aveer naar Babel overging ^).

Hammnrabi, de koning van Babel, onderwierp den laatsten

onafhankelijken heerscher van Ur uit de elamietische dynas-

tie van Larsa en sedert blijft Babel, 't
zij de koningen daar

of elders rezideerden, de heerscheresse van het Zuiden^ maar

vooral de heilige stad, wier god nu de hoogstvereerde van

allen werd, al nam hij tot nog toe een lageren rang in het

pantheon in. Babel werd ook een middelpunt van die bescha-

ving die de sumerisch-akkadische en semiotische elementen

tot een geheel versmolt en de zetel eener machtige en

geleerde priesterschap. Verscheidene der schoonste gewroch-
ten van de gewijde literatuur der Babyloniërs zijn zeker

van daar afkomstig, al zijn ze eerst door jonge assyrische

a,fschriften tot ons gekomen. De brieven door west-aziati-

sche koningen en stadhouders aan de Farao's Amenothes III

en TV gericht en in de ruïnen der hoofdstad van laatst-

genoemde, te El-Amarna gevonden (zie boven blz. 79)

bewijzen, dat nog voor de egyptische veroveringen in die

streken en lang vóór de opkomst van het assyrische rijk,

de babylonische beschaving zich tot aan de Middellandsche

zee, misschien wel tot op Cyprus verbreid had, en er zoo

diep was geworteld, dat men er zonder uitzondering het

eenigszins gewijzigd babylonisch spijkerschrift,* en bijna

overal, zelfs in de aan Egypte schatplichtige gewesten, niet

de volkstaal maar de babylonische, als de officiëele in het

verkeer met den suzerein . bezigde. Dit onderstelt een, zoo

niet altijd werkehjke, nochtans geestelijke opperheerschappij

van vele eeuwen en verklaart de overeenkomst van een

aantal religieuze sagen, voorstellingen en eerdiensten in

geheel het westen van Azië met zuiver babylonische. De

^) Men houdt dit Ur voor het Ur-Kasdim (Ur der Chakleeën), van

waar volgens de hebreeuwsche overlevering de stamvader van de Hebreen

iiittoog.



132 ALGEMEEN HTSTOETSCH OVEEZICHT.

Babyloniërs zijn de leermeesters en voorgangers van de

west-aziatische beschaving geweest.

Yan de ondste geschiedenis van Assyrië weten wij niets.

Het eenige wat met zekerheid vaststaat is, dat de Hooge-

priesters [isaklcn) van de stad Assur in de 19 e eenw voor

C, eenige eenwen na Hammnrabi, den grondslag legden
eener heerschappij die bestemd was later, althans tijdelijk

de babylonische te overvleugelen. Niet minder zeker is,

dat Nineve, waarschijnKjk, dat nog andere assyrische steden

toen reeds bestonden. Onder de regeering van den tweeden

hoogepriester van Assur, dien mj kennen, SamëirammaU; was

de Istar-tempel te Nineve reeds zoozeer in verval, dat hij

hem moest herstellen. De naam en de beschermende godheid
der stad hebben doen vermoeden, dat hij een sumerische

stichting was. Maar de priesters van Assur en de koningen,

hun opvolgers, die ook over het eigenlijke, aan den linker-

oever van den Tigris gelegen, Assyrië heerschten, waren

zonder tmjfel Semieten en hun beschaving en godsdienst

verschillen wezenlijk van de babylonische even weinig als

hun taal. Sedert de 15e eeuw voor C. vinden wij de assy-

rische koningen in voortdurende, nu eens vriendschappe-

lijke, dan vijandige betrekking tot Babel. De rijken bleven

zelfstandig, ook als het noordehjke het zuidelijke voor een

tijd onderwierp, maar naarmate de beschaving en de gods-

dienstige denkbeelden zich in Babel ontwikkelden vonden

zij
ook steeds hun weg naar Assyrië. Dit was nog veel meer

het geval, toen, tegen het einde der 8e eeuw v. C, nadat

reeds Pulu, die na den val der oude dynastie als Tiglat-

pilesar EDC den troon innam, Babel veroverd had; een nieuwe

machtige dynastie, die der Sargoniden, ofschoon niet zonder

tusschenpoozen, ook Babylonië en Chaldaea beheerschte en

zich die oppermacht ten nutte maakte om van de schatten

der babylonische staats- en tempelarchieven een groot aantal

afschriften te doen vervaardigen en naar Nineve en Kalach

mee te voeren.
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Nadat het assyrische rijk ten laatste, na de schitterende

regeering van Asnrbanipal als uitgeput en door herhaalde

aanvallen der Meders geteisterd; was ineengezonken, bloeide

Babel nog eens weder op. Nabopolassar en zijn zoon Nebu-

kadrezar de groote vestigden er hun rezidentie en verhieven

de stad door hun gebouwen en andere werken tot een der

sterkste en schoonste steden van West-Azië. Zij oefenden

gezag tot aan de Middellandsche Zee en Nebukadrezar deed

zelfs aan Egypte de la-acht der babylonische wapenen

gevoelen.

In letteren en kunst was dit korte tijdperk van bloei

niet anders dan een restauratie. Het oude te doen herleven,

vooral het zeer oude, datgene wat aan de dagen herinnerde,

toen geen assyrisch mededinger nog waagde zich met de

groote koningen van den voortijd te meten, dat was het

streven. En terwijl de laatste onafhankelijke koning van

Babel, Nabonnêdos, noch bloed- noch geestverwant van

zijn grooten voorganger Nebukadrezar, al zijn aandacht

wijdde aan oude overleveringen en inzettingen en met groote

kosten naar verloren stichtingsoorkonden van tempels liet

zoeken, naderde de jonge Perzische heerscher met zijn zege-

vierende ruiters en vond bij het leger slechts zwakken

tegenstand en de hoofdstad zoo goed als niet verdedigd.

Voortaan was Babel een der hoofdsteden van het groote

Perzische rijk.

In dit overzicht ligt de verdeeling van dit Boek onzer

geschiedenis reeds opgesloten. Wij volgen geheel denhisto-

rischen weg. Na een poging om ons van de wording van

den babylonischen godsdienst een voorstelling te vormen,

zullen wij hem gadeslaan in de verschillende tijdvakken, hier-

boven in omtrekken geschetst.



TWEEDE HOOFDSTUK.

VdoR DE HEERSCHAPPIJ VAN Ur.

1. Wording van het oüd-babylonische polytheïsme.

Reeds de oudste monumenten bewijzen, dat van den aan-

vang der geschiedenis af in Babylonië een rijk veelgodendom
heeft geheerscht. Evenmin als het egyptische kan het uit

monotheïsme ontstaan zijn, want zelfs de plaatseHjke goden
van steden die noch rezidentie, noch gewestelijke hoofdstad

wareu; staan nooit alleen, maar hebben andere nevens zich.

De veel talrijker godheden die naast elkaar in groote mid-

delpunten vereerd werden zijn daar, evenals dat in Egypte

geschiedde, als vertegenwoordigers van de voornaamste ste-

den des rijks te zamen gebracht en in zekere orde gerang-

schikt. De god der plaats was öf de stamgod van degenen
die zich daar hadden nedergezet en behoorde dus oorspron-

kelijk aldaar niet tehuis, öf de genius der plaats zelve uit

haar natum- of nit een aldaar geschied voorval ontstaan en

dan al of niet met een reeds bestaande godheid verbonden.

De godsdienstgeschiedenis, ook die van Babel en Assur,

levert voorbeelden van beide.

Intusschen, al is het pantheon der Babyloniërs op deze

wijze datgene geworden wat het in den historischen tijd was,

wij mogen ons geenszins voorstellen dat het eenvoudig uit

een samenvoegen, een naast elkander stellen van vele plaat-
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selijke goden ontstaan zou zijn. Verscheidene goden hadden

een anderen oorsprong en werden algemeen vereerd. Som-

migen waren zelfs hoofdgod op verschillende plaatsen te

gehjk, en wel plaatsen waarvan 't niet waarschijnlijk is, dat

de eene een kolonie van de andere zou zijn. Zij werden

dan wel lokale goden, in zoover men hun op een bepaalde

plaats een zetel bereid had en deze dan een middelpunt

hunner vereering werd; maar
zij waren oorspronkelijk iets

anders^ stam- of volksgoden en daarom door allen geëerd.

Kortom, verschillende oorzaken moeten, gelijk elders, zoo

ook hier tot de vorming van het polytheïsme hebben mee-

gewerkt. Verder dan dit algemeene kunnen wij op het tegen-

woordig standpunt van de wetenschap nog niet gaan.

Nog minder recht heeft men om als zeker vast te stellen,

dat de godsdienst 'der Sumeriërs hetzij vóór hun aanraking

met de Semieten ^), hetzij voordat zij zich aan de kust der

Perzische zee gevestigd hadden ^), niets anders was dan een

ruw shamanisme, of, wil men, geordend animisme; dat hun

eerdienst toen uitsluitend in tooveren bestond, de Avezens

die
zij

door bezweringen poogden te dwingen nog geen goden,

maar louter geesten waren, en zij eerst later, 'tzij onder den

invloed van 't gezeten leven en de ontluikende beschaving,

'tzij op het voorbeeld der Semieten, daaruit werkelijke goden

gevormd hebben. Indien
zij ooit in zulk een toestand ver-

keerd hebbeu; dan lag die reeds verre achter hen, toen de

oudste teksten die tot ons kwamen geschreven werden.

Want, al nemen wij aan, dat de magische teksten en bezwe-

ringen ouder zijn dan de zuiver mythische en andere, zij

het ook in jongere redactie bewaard ^)
— wat echter nog

geenszins bewezen is — dan zou daaruit alleen nog volgen,

*) Aldus ongeveer Sayce, Hlbbert Leetures 1887, p. 327 f.

^) Dit is het gevoelen van Hommel, Semit. V'ölker und Sprachen,

S, 356 ff. en Qesckiehte Bahyloniens und Assyriens, S. 258 fF.

*) Eeeds Fr. Lenormant in zijn La Magie ehez les Chaldéetis, Paris

1874, en Ghaldean Magie, Lond. 1877.
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dat de oiid-babylonisclie godsdienst, evenals de oudste

egyptische, veel animistischer en magischer was dan de

latere, maar geenszins dat men met en nevens de geesten

die bezworen Averden niet ook werkelijke goden vereerde
;

te minder omdat in die bezweringen zelve meer dan eens

de groote god van de aarde en de zee evenals zijn zoon

antliropomoi-fiscli wordt voorgesteld. Wat daaraan voorafging

mag men gissen, maar nog niet als zeker aamiemen.

2. DE GODSDIENST VAN SiRBULLA (LaGAs).

De oudste vorm van den godsdienst in Babylonië, van

welken wij iets weten, is die Avaarvan de monumenten getuigen,

die De Sarzec in de ruïnenlieuvels van Tello heeft opgegra-

ven en die thans in 't Louvre-museum Avorden beAvaard.

Het zijn de gedenkteekenen der koningen en hoogepriesters

A^an Sir-pur-la, (waarschijnlijk Sirbulla uitgesproken) Avat

A^olgens sommigen (Pinches) Lagas moet gelezen worden.

Dit kleine rijk, hetzij een gewest met Aaer A'^oorname steden,

hetzij een stad met vier Avijken (Amiaud)^ heeft in zeer

A^roege oudheid, Avaarschijnlijk al omstreeks 3000 v. C. een

A^rij belangrijke rol verA^ild. Van Agade, dat onder den ouden

Sargon en Naram-Sin reeds een achttal eeuwen vroeger

zou hebben gebloeid, maar dat een semietisch rijk Avas,

spreken Avij in een ander A'^erband.

De plaatselijke hoofdgod, m al deze opschriften vermeld,

is de god van de stad of stadswijk Girsu-ki; hij heet een-

A^oudig de heer van Girsu (Mn-girsu, in 't noordelijk dia-

lekt Mul-Mersi). Men meent, doch zonder voldoenden grond,

dat
hij oorspronkelijk niets meer Avas dan de lokale zonne-

god, maar als landbouw- en laijgsgod, „koning der Avape-

nen", die eerst later, na zijn vereeniging met den A^erwanten

god Mn-dara een algemeener beteekenis verkreeg. Inderdaad

is hij dezelfde onder een lokalen naam. Evenals deze is hij

de krijgsman en zoon van den Heer der geesten (Ellilla uit
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En-lilla, Miillilla) den ouden Bel der Semieten, en dat reeds

onder de regeering van den ouden koning Uru-Kagina.
Met hem wordt^ evenzeer in de opschriften van al de

vorsten de godin vermeld, Avier naam de meesten Mna
lezen, de plaatselijke godheid van de stad of stadswijk

Nina-ki. Zij staat naast Mn-girsu, als zijn zuster^ maar niet

als zijn gade, en schijnt veeleer, als de Istar met wie zij

later wordt vereenzelvigd; een ongehuwde godin der vrucht-

bare wateren te zijn. Van den oudsten tijd af, doch minder
V

dikwijls, ontmoet men den naam der moedergodin van Sir-

bulla, Gatumdug, die de gade van den hemelgod Ana moet

geweest zijn, want zij heet de moeder en hij de vader van

Nin-girsu's gade Ba'u. Plaar hoofdtempel stond in de derde

stad of stadswijk Uru-azagga. Van de vierde wijk, met haar

duisteren naam Gis-galla-ki; waar een heiligdom gesticht

was voor Ninni; de godin der veldslagen, later door de

krijgshaftige Istar vertegenwoordigd, en den stadkoning,

wiens naam onzeker is, is weinig bekend. Ook deze godin

behoorde tot den kring van Ana.

In de teksten van den oudsten ons bekenden koning van
V

Sirbulla worden slechts drie goden Nin-girsu, Nina en

Gatum-dug genoemd. In de latere, zoowel van den koning

Uru-kagina als van de hoogepriesters Ür-Ba'u en Gudêa,

van den laatste vooral, treft men een rijk pantheon aan.

Men wachte zich echter, daaruit voorbarige gevolgtrekldn-

gen te maken, als zou de oudste godsdienst van Sirbulla

zeer eenvoudig geweest en het polytheïsme daar steeds ver-

meerderd zijn. De oorzaak van 't verschil ligt alleen daariu;

dat de inscripties van den eenen vorst schaarscher en

lakonischer, die van den ander talrijker en uitvoeriger zijn.

Men zou anders moeten aannemen, dat de opvolgers van

Gudêa; die van de meesten dezer goden zwijgen, hun dienst

weder hadden afgeschaft. Tempels en eerdiensten kumien,

en zullen waarschijnlijk vermeerderd zijn^ maar er is geen
reden om te onderstellen; dat de meesten der godheden door
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clen patesi Gudêa vermeld, aan den oudsten koning Ur-nin^

onbekend waren. Vooral vergete men niet, wat tot nog toe

aan de aandacht ontsnapt schijnt, dat de drie door dezen

laatste vermelde goden juist de goddelijke trias EUilla (Bel)^

En-ki (Ea) en Ana (Anu) vertegeuAVOordigen, die in de

overige inscripties van Tello genoemd worden en door alle

eeuwen heen aan 't hoofd van 't godenstelsel in Babylonië staan.

Evenmin is er grond om aan te nemen, zooals algemeen

geschiedt, dat het oude rijk gedurende eeuwen door onaf-

hankelijke koningen geregeerd, daarna geruimen tijd aan een

machtiger staat onderworpen en in naam van den suzerein door

stadhouders bestuurd zou zijn. Het is waar, de opschriften

der koningen van Sirbulla zijn ouder dan die der vorsten die

zich patesi [isakht) van Sirbulla noemen. Maar deze titel, hetzij

met den naam van een land of stad, hetzij met dien van een

god verbonden, heeft altijd een geestelijke beteekenis en

beduidt nooit stedehouder van een opperkoning. De Patesi

of Isakku is altijd de aardsche vertegenwoordiger, de plaats-

vervanger van een, meest lokale, godheid, hij moge dan al

of niet tegelijk de regeerende vorst zijn geweest. '). De ver-

andering te Sirbulla zal dus geen andere geweest zijn, dan

dat de regeering uit de handen van een wereldlijk, in die

van een geestelijk heer, een priestervorst overging. Misschien

ook wisselde men den titel naar welgevallen. ^)

De machtigste van alle vorsten die dezen troon bekleed-

den was juist een patesi, namelijk de beroemde Gudêa. Hij,

die in zijn hoofdstad zooveel prachtige gebouwen stichtte

en zooveel kunstwerken liet beitelen, die door zijn schepen
de bouw- en grondstoffen daarvoor van allerlei, deels vèr

verwijderde plaatsen liet aanvoeren, die een zegevierenden

*) De voorbeelden van het tegendeel, die Hommel, GescMclite, S. 295

aanhaalt, bewijzen alleen dat er ook afliankelijke priestervorsten beston-

den, niet dat patesi vazal beteekent.

^) Vergel. L. Heuzey, Généalogies de Sirpourla, in JRevue cVAssy-

riologie, 1891, II, p. 80 suiv.
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krijgstocht naar 't naburig Anzan maakte, kan van niemand

afhankelijk, maar moet een zelfstandig souverein zijn geweest..

Eerst nadat zijn zoon en althans nog éen ander priestcrvorst

geregeerd hadden, wordt Sirbulla door Dungi, den koning
van Ur onderworpen en verliest het voor altijd zijn rang-

en macht. ^)

Uit de vrij talrijke opschriften van Gudêa leert men den

godsdienst van dit oude rijk het volledigst kennen. Daar

vindt men zoo niet alle, toch al de voornaamste goden en dezen

zelfs reeds in een zekere orde gerangschikt, waarbij niet de^

meest vereerde, de plaatselijke hoofdgod Mn-Girsu, maar

de hoogste trias bovenaan wordt gesteld. ^) Zij zijn Ana^
de hooge hemelgod ; Ellilla, de Heer der geesten en der

onderwereld, met zijn gade Ghar-sag, de godin der hooge

bergen, de moeder der goden ; En-ki, de heer der aarde en

der wateren, bij den patesi Ur-Ba'u uitdrukkelijk koning van

Eridu genoemd, de orakelgod „wiens woord onveranderlijk

is"; de maangod En-zu, „wiens naam niemand uitspreekt",

JSTin-Girsu, „de koning der wapenen", Mna, „de vrouwe der

(orakel) uitlegging", ÜSTin-dara, „de goddelijke strijder", de

verhevene godin Gatum-dug, de moeder van Sirbulla, met

haar en Ana's oudste dochter Ba'u, de gade van Nin-Girsu,,

Mnni, de godin der veldslagen, de zonnegod Babbar en de

vuurgod, „de werkmeester der menschen" Pasagga, beide

zonen van En-ki, twee zonen van Nin-Girsu : Gal-alimma

en Dun-sagana, de oudste dochter van Nina : Nin-Mar-ki,

de godin van een zuidbabylonische stad, en Duzi-abzu, de

vrouwe van een andere, onbekende stad lünunk'. De Ujst

wordt besloten door Mn-gis-zida, (de heer van den toover-

*) De vazal van Dungi, Ghala-lamma de zoon van Lukani, noemt

noch zichzelf, noch zijn vader patesi van Sirbnlla. Verg. voor 't gelieelr

L. Heuzey, Le roi Dounghi co Tello, Par. 1886 (Rev. arcli. Avril-Mai

1886), die ook een geruimen tijd tusschen Gudêa en Dungi aanneemt^

^) De betreurde Arthur Amiaud geeft in Records of the Past, 2e

Serie, Vol. I en II een bijkans volledige vertaHng van de Tello-inscripties..



140 DE GODSDIENST VAN SIRBULLA.

staf?) dien Gudêa met nadruk hier en elders „zijn god"
noemt. Zulk een persoonKjken god hadden ook de andere

vorsten, zoowel de koningen als de priesters ;
slechts een-

maal gaat hij van vader op zoon over. Het waren echter

beschermgeesten, zeker geen stamvaders ^). Zoover men naar

deze gegevens mag oordeelen was de godenleer van Gudêa

nog geen monarchisch polytheïsme, want van een oppermacht
van Ana blijkt niet; zelfs de drie voornaamste goden vor-

men nog geen albeheerschende trias. Men is het standpunt

der patriarchale godsdiensten, zooals men dat uit de Ural-

altaïsche godsdiensten kent, nog niet te boven
;
de eene god

is machtiger en onder dan de ander, maar elk werkt zelf-

standig op eigen gebied.

Voor deze goden bouwt of herbouwt of versiert Gudêa

een groot aantal tempels in de verschillende wijken zijner

stad of de steden van zijn gebied, en wijdt hun prachtige beel-

den van zichzelf in aanbiddende houding, met verschillende

wij-opschriften en bestemd om hun zijn eeuwige hulde te

bewijzen. De voornaamste dezer tempels was die van den

plaatselijken hoofdgod Nin-Girsu, naar een bijnaam van zijn

vader En-Ki (Êa), E-nimiu^) genoemd. Verscheidene hei-

ligdommen der verwante goden moeten binnen den hof van

dezen tempel gezocht worden, onder anderen zeker de

torentempel van zeven verdiepingen, E-ghud, van welks top

de god zijn zegeningen uitstortte en waar hij met zijn gade

Ba'u en met Gudêa's beschermgeest vereerd werd. Nadat

de tempel vernieuwd was richtte hij een groot feest aan,

waarbij amnestie verleend, geschenken uitgedeeld werden

en de slaven de plaats hunner meesters innamen. Of dit

*) Hefc pantheon van Sii'buUa is daarmee nog lang niet volledig-

Uit andere inscripties dan die van Gudêa kent men nog den god

Sidlamtaêna, een vorm van Nin-Girsu, later met Nergal vereenzelvigd,

zeven zonen van Ba'u, en verscheidene anderen.

^) Ninnu — 50 is een naam van Êa, zooals Es = 30 een naam van

Sin, den maangod.
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feest hetzelfde is als het groote nieuwjaarsfeest, dat ook

reeds destijds en hier ter eere van Ba'n gevierd werd, is

niet met zekerheid te zeggen, maar het tegendeel is waar-

schijnlijker.

Gudêa was een echt priesterkoning. Meer dan eens wordt

gewaagd van den vrede, dien hij handhaaft in zijn rijk. Hij

waakt voor de opvolging der goddelijke geboden, betoonit

de willekeur van rijken en machtigen, beschermt de zwakken

en — indien althans de vertaling van een plaats uit een

der opschriften juist is — verbant allerlei toovenaars en

bezweerders, desnoods met geweld. Hij zelf werd met open-

baringen der godheid begunstigd. Uit de inscriptie van een

zijner groote cylinders, aan wier volledige vertaling zich

nog niemand gewaagd heeft, blijkt zooveel duidelijk, dat de

godheid hem verscheen in den droom en dat de godin Nina

hem dien verklaarde •^).

Moeten wij dezen vorm van godsdienst en de heerschappij

der priestervorsten in Zuid-Babylonië als semietisch beschou-

wen, omdat wij vele der genoemde goden onder andere

namen, maar dikwijls zeer sterk gewijzigd, in het latere

semietische pantheon weervinden? Het wordt beweerd,

maar hoewel niet als omnogelijk te verwerpen, bewezen is

het niet. Tot zoolang dit bewijs is geleverd, blijven wij de

beschaving en godsdienst, waarvan deze oorkonden spreken,

als niet-semietisch beschouwen.

3. Oude sagen van de zeekust.

Onder de oude middelpunten van godsvereering, die in

de teksten van Tello vermeld worden, komt, naast het

geheel onbekende Kinunir en het weinig beter bekende

Larak [Bar-bar-Jd, niet te verwarren met Larsa = Bar-

har-unu-M), het heilige Eridu voor, waar En-ki (Ea), de

god der aarde en der aardsche wateren, boven alles vereerd

') H. Zimmern, Das Traimigesicht Gncka's m ZA.,-1888, S. 232 ff.
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werd. Een andere oude stad, waarvan men niet weet of
zij

werkelijk bestaan heeft, dan wel zuiver mythisch is, is de

stad van het schip [Md-urii) Surippak of Suruppak. Beide

behooren tot de zeekust aan den mond der rivieren, en daar

moeten in overouden tijd de sagen ontstaan zijn, waarin

de genoemde godheid de hoofdrol vervult.

De uitspraak van zijn naam is onzeker — E-a, „huis-

water", zooals de Semieten hem schreven, is een woorden-

spel, doch dat in klank misschien de uitspraak nabijkwam
—

maar hij is de wijze en machtige, die door zijn toover- of

wondermacht alles kan scheppen ^), god der kunstenaars en

der smeden, die voor alles raad weet en redding brengt,

en voor wien men niet siddert als voor den geduchten
EUilla (Bel) den heer der onderwereldsgeesten, dien men
veeleer aam"oept in den nood. Lang nadat Eridu zijn betee-

kenis had verloren, bleef hij de god der kuststreek, en

werd hij van ouds half in vischgedaante voorgesteld ; nog
Sinacherib Averpt, als een offer aan hem, een gouden visch

en een gouden schip in de zee. Naast hem werden Damkina,

^de Vrouwe der aarde", als zijn gade maar toch als zelf-

standige godin, en zijn zoon, de latere Marudulc, met vele

bijnamen doch wiens oude naam nog onzeker is ^), als stads-

:goden van Eridu, en zonder twijfel ook de andere goden
van zijn kring, bovenal zijne moeder, Gur, de vrouwe van

den kosmischen oceaan, vereerd.

In den grooten god van kunstenaars en wijzen, die aan de

zee of eigenlijk daarin woonde, herkent men den Oannes van

Berossos, die 's morgens opdook uit de golven en de men-

schen, toen zij nog leefden als de dieren, in allerlei kennis

en bedrijven onderwees. Zelfs in sagen, die Avaarschijnlijk

elders .thuis behooren, zooals de Hellevaart van Istar en

de Strijd der zeven booze geesten tegen Sin, moet hij raad

ï) Als clegeen die de menschen vormt uit leem, herinnert hij aan

Chnum met zijn draaischijf. Zie Jeusen, Kosmologie, S. 324.

2) Mè-uru-chujya ? „Heer van Eridu."
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schaifen. Als cle godin van vruchtbaarheid en leven in de

onderwereld wordt gevangen gehouden, schept Ea een wezen,

dat de woedende godin der duisternis noopt haar mede-

dingster weder uit te leveren. Maar vooral in de bekende

zontvloedsage ^) is hij de redder. Vele trekken van dit

verhaal, dat wij alleen in jongeren en zeker semietischen

vorm bezitten, en dat misschien uit meer dan één is saam-

gesteld, zijn antiek. In Suruppak, de „oude stad" zooals

zij nadrukkelijk genoemd wordt, plegen de goden wel raad,

eer zij
besluiten het menschdom door een grooten vloed te

verdelgen, maar vader Anu trekt zich dadelijk in zijn

hemel terug en Ea is er aanstonds op uit zoovelen mogelijk

is te behouden
;
Bel en zijn trawanten zijn de voornaamste

verdelgers, maar zonen van Anu en Ea helpen mee. Elk

handelt dus voor zichzelf, op eigen hand, en zij sparen

elkander dan ook later de verwijten niet, als het blijkt hoe

zij elkander hebben tegengewerkt. Rechtstreeks dm^ft Ea

het besluit der goden niet aan zijn getrouwe, den zoon van

Ubaratutu (vereerder van Maruduk) ^) verraden. Hij doet

het listig, door een tooverspreuk en een droom, waarin

hij hem het bouwen van een schip met een huis beveelt,

€ïi evenzeer raadt
liij

den uitverkorene door valsche belof-

ten de achterdocht zijner medemenschen te stillen. Als de

vloed eindeHjk alles bedekt en de groote Moedergodin haar

kinderen ziet verdrinken, barst zij
in schreien uit, en als

later, nadat de wateren gezonken zijn, de geredden het

schip verlaten en een offer aan de goden bereiden, wil zij Bel

daarvan uitsluiten, omdat hij in redeloozen toorn goeden en

1) Transscriptie en vertaling van den tekst met commentaar door

Paul Haiipt, in Sclirader's KAT.^ S. 55 ff. De jongste bewerking in

Jensen's Kosmologie der Bahylonier, S. 367 ff,

2) De naam van den babylonisclien Noach, ideografisch TJd-rd, wordt

verschillend gelezen, Jensen stelt voor Sit-napistim, „degeen die er het

leven afbracht, de geredde." Hasis-atra, „de zeer schrandere" zou dan

zijn bijnaam zijn.
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kwaden te zamen verdelgd heeft. Met verbazing bemerkt

deze, dat er nog menschen behouden zijn en als zijn krijger

Nindar opmerkt, dat alleen Ea, die alle bezwering kent,,

dit kan gedaan hebben, roept hij hem ter verantwoording.

Doch zoodra Ea hem zeer gemoedelijk zijn overijling en

onrecht onder het oog heeft gebracht, beijvert hij zich het

weder goed te maken en leidt niet alleen het geredde echt-

paar nit de ark, maar neemt hen in den rang der goden

op en wijst hun een eeuwige woonplaats aan bij den mond

der stroomen.

Dit verhaal, waarin de goden op deze wijs met elkander

verkeeren, waarin de held zijn voornemen te kennen geeft

naar het gebied van een hunner de wijk te nemen om de

vervolging van den ander te ontvluchten, waarin de goden

zelve, bevreesd voor den orkaan naar Anu's hemel vlieden

en „als honden" nederliggen aan de omtuining des hemels

en later als vliegen op het oiFer neerstrijken, moet heugen
uit een tijd toen de klove tusschen de goden- en menschen-

Avereld nog niet wijd en de eerste nog niet hoog boven de

laatste verheven, bovendien nog op aartsvaderlijken voet

was ingericht. Dat het in Zuid-Babylonië zijn oorsprong
moet gehad hebben ^) kan niet worden betwijfeld ; vandaar

heeft het zich over alle semietische landen en zelfs naar

Indië verbreid.

4. Magie en Eeedienst.

De voorstelling als zou de eerdienst bij de oude Sume-

riërs alleen uit bezweringen en tooverpraktijken bestaan

hebben, wordt door niets gerechtvaardigd. Maar dat de

Magie daarin een groote plaats besloeg, kan evenmin wor-

') Niet in Babel zelf, al wordt het daar gevierde groote Akitu-feest

in regel 71 vermeld. Dit feest behoort bij den dienst van Êa en Maruduk

en is met hen naar Babel gekomen.
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den geloochend. Een aantal oude teksten, bezweringen,

liederen, bestemd ter verdrijving der booze geesten, vernie-

tiging van hun invloed, afwering van een vloek en meer

dergelijke, die nog bewaard zijn gebleven, bewijzen het.

Al zijn ze tot ons gekomen in een vonn, dien ze eerst

na deze periode kunnen verkregen hebben^ oorspronkelijk

behooren ze toch zeker daartoe, en zeer vele, niet de minst

gewaardeerde, zijn uit Eridu afkomstig. De bezwering van

Eridu wordt als de krachtigste uitdrukkelijk genoemd. Een

zeer gewone inkleeding is, dat de kranke of bezochte zich

wendt tot den Zoon-God (Maruduk), die dan naar zijn

vader Ea gaat om zijn raad te vernemen, waarop dan steeds

het antwoord is, dat de zoon alles weet gelijk de vader, en

dus zelf het heilmiddel kan aanwijzen, zooals dan ook

geschiedt. Veelal scliijnt het uitspreken, waarschijnlijk zin-

gen van den magischen tekst door den bezweerder, soms

gedeeltelijk door den kranke zelf, voldoende te zijn geweest,

maar niet zelden worden er stoffelijke middelen of reini-

gingsceremoniën bij gevoegd, en dezen juist behooren tot

den ritus van Eridu. Van al die middelen: een plant,

's nachts geplulvt, wol, geitenhaar, melk en boter van rein

vee, takken van heilige boomen of rietstengels uit den

heiligen vijver, mjwater met water uit de zee en de heilige

stroomen gemengd, of wat er meer zij, is de werking

altijd tooverachtig, en daartoe moet er vooraf ook een

bezwering over worden uitgesproken.

De booze geesten, waartegen deze handelingen gericht

zijn, woorden dikwijls bij name genoemd of treden in scha-

ren, in den regel in zeventallen op. Hun gewone, algemeene
naam is Udnk, een woord, dat echter niet noodwendig een

ongunstige beteekenis had, maar geest in 't algemeen

schijnt beduid te hebben. Hetzelfde geldt van Sed, den

bloeddorstige, met zijn leger van dienaren. Een der meest

gevreesde is Namtar, letterlijk het noodlot, doch dien men

gewoonlijk als den pestgod beschouwt, en nauwelijks minder
I. 10
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geducht is Asakku {M-jm) die ook ziekte brengt. Een bijzon-

der zorg\'Tildige behandeling eischt een ziekte van 't hoofd

{murus kakkddi in 't Assyrisch, waarschijnlijk ijlende koorts,

zeker niet waanzin). Maar ook tegen de demonen des oor-

logs, die Nergal aanvoert, en tegen de verscheurende die-

ren, die de maan dreigen te verslinden, zijn de toover-

spreuken en handelingen gericht.

Al deze wezens behooren niet, gelijk in 'tParzisme, tot

een rijk der duisternis aan de goden vijandig. Goden, zelfs

de hoogste, zenden hen. Zijzelve worden nog vereerd. Men
staat hier nog geheel op animistischen bodem. Maar tegen

hen 'roept men de hulp in van andere, machtiger geesten,

dikwijls uit hun eigen gebied, om hen te bezweren. Lange

lijsten daarvan, geesten van allerlei deelen des heelals en

van de hoogste goden, besluiten de incantaties. Altijd gaan
de geest van den hemel en die der aarde voorop en staan

somtijds alleen, ofschoon 't waarschijnhjk is, dat dit tot

bekorting geschiedde, en de andere er uit het geheugen
werden bijgevoegd. Het is dus nog steeds de oude animis-

tische magie, maar reeds op dien hoogeren trap van ont-

wikkeling, waarop men het bondgenootschap van machtige

geesten en vooral der hoogste goden zoekt, om de gevreesde

demonen, al is het dan ook door tooverwerking, onschadehjk
te maken. De lagere, zooals de reeds vermelde maatregel

van Gudêa toont, schijnt nu verboden en vervolgd te zijn.

Maar deze chaldeesche was bestemd, om niet alleen tot het

einde van het babylonische rijk te bestaan, maar zich ook

naar 't verre Westen te verbreiden.

Intusschen is het zeker, dat dit niet de eenige wijze was,

waarop de oud-chaldeesche vromen zich met de hoogere

wezens in betrekking stelden. De teksten van Tello bewijzen,

dat zij gansch niet primitieve tempels, enkele met terrassen-

torens en met een heilige ark, voor hun goden oprichtten.

De vergevorderde kunst, waarvan de beelden van Gudêa

en ook kleinere bronzen voorwerpen, cylinders en reliëfs
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uit dezen tijd getuigen, doet vermoeden, dat de beelden dei-

goden bij die van hun dienaars niet achterstonden. Deze

dienaars waren niet alleen Magiërs of toovenaars, maar ook

geregelde priesters. Behalve den plaatsvervanger der godheid,

den patesi of issakku zelf, wordt van de hooge priester-

waardigheden alleen die van den kalü genoemd, die hier

aan 't hoofd der muzikanten en zangers schijnt gestaan te

hebben. Nog eeuwen later bekleedt de Kalü aan 't hof van

Babcl een hoogen rang. Evenals in Egypte werden de

priesterschappen van verscheiden goden soms op éen persoon

vereenigd. Zoo was Ur-nin-girsu, de zoon van Gudêa, bij

't leven zijns vaders, en dus voordat hijzelf regeerde, priester

van Ana, van En-ki en geliefd priester van MnA. ïot

onderhoud zoowel van die priesters als van den offerdienst

schenkt Gudêa aan den tempel van Gatumdug, de goden-

moeder, talrijke kudden en stelt hij herders daarover aan.

Voorts verordent hij rijke offeranden van dieren, vruchten,

room en kleederen, ten behoeve van verschillende tempels,

en met grooten luister worden de heilige feesten, vooral

dat van 't nieuwe jaar, ter eere der godin Ba'u gevierd.

Elk der beelden die hij wijdt is voorzien van een naam,

die een vroom gebed is. Kortom, de eerdienst stond niet

lager dan de Egyptische en, hoewel met Magie verbonden,

is hij daarvan niet zoo doortrold?:en geweest als deze.

In hoofdzaak schijnt hij toen reeds dezelfde geweest te zijn

als in al de latere eeuwen.

Ook moet toen reeds de grondslag gelegd zijn voor de

godsdienstige bespiegeling, die den inhoud van jongere voort-

brengselen der babylonische letterkunde uitmaakt. Veel wat wij

daarin aantreffen, de wereldbeschouwing, de hiërarchie der

goden, een zekere kosmogonie behoort ongetwijfeld al

tot dezen tijd. Maar het is moeilijk, zoo niet onmogelijk,

met zekerheid uit te maken, hoeveel daarvan reeds nu was

vastgesteld, hoeveel tot de latere uitwerking behoort. Wor-

den de reeds gevonden oorkonden nog beter verstaan en
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misscliien nog nieuwe opgedolven, dan zal hierover een

nieuw licht opgaan. "Wij kunnen nu slechts pogen, wat in

dit hoofdstuk geschied is, de godsdienstige voorstellingen

en gebruiken, die of zeker of hoogstwaarschijnlijk reeds in

deze periode bestonden, kortelijk te schetsen.

5. GODSDIENST EN SAGEN VAN AGADE EN URUK.

Blijft het. twijfelachtig in hoeverre te Sirbulla en is het

zeer onwaarschijnlijk dat te Eridu, reeds in dit tijdvak,

semietische invloed zich deed gevoelen, geheel anders is het

te Agade en te Uruk. Mag men Nabunaid gelooven, dan

regeerden reeds in de 38e eeuw v. C. te Agade semietische

koningen en de weinige gedenkstukken, die uit Uruk tot

ons gekomen zijn en zeker nog tot deze periode behooren,

bewijzen voor dit rijk hetzelfde. Het chronologisch vraagstuk
kunnen wij hier laten rusten, al durven wij vaststellen, dat

beide vorstendommen zoowel in tijdsorde als door hun

eerdienst bij elkander behooren. De meerderheid der bevolking

moge nog sumerisch geweest zijn, de koningen en het heer-

schende ras waren Semieten en, evenals de latere semie-

tische heerschers van Ur, groote vereerders van denmaan-

god Sin, zooals hun namen (Naram-Sin, Sin-gaëid) bewijzen.

De hoofdtempel van Agade draagt denzelfden naam als

een der twee hoofdtempels van Uruk, en in beide werd

dezelfde godin, zij
't ook in andere gestalte, vereerd.

Cylinders uit Agade afkomstig eindelijk, bewijzen dat do

sage, die wij hoofdzakelijk uit de overlevering van Uruk ken-

nen en die daar gelokaliseerd werd, ook te Agade bekend was.

In beide plaatsen ^) vonden de nieuwe heerschers geen

1) Over de juiste ligging van Agade bestaat verschil van meeuing.

Daar het van Sippar sa Samas (S. van den zonnegod) wel als Sippar

sa Anunit onderscheiden werd, houdt men het gewoonlijk voor een deel

van eerstgenoemde stad, wier overblijfselen in de ruïnen van Abu-



GODSDIENST EN SAGEN VAN AGADE EN UEUK. 149

aanknoopingspimt voor hun Maandienst, maar wel voor dien

van Sin's dochter Istar, die in den tempel E-ulbar (ulmas ?)

te Agacle met de daar vereerde Animit, de godin der veld-

slagen met boog en pijl gewapend, saamgesmolten en als de

vrouwe van de morgenster werd aangebeden, in den gelijk-

namigen tempel te Uruk daarentegen met de weelderige

godin van bloei eii vruchtbaarheid vereenzelvigd, beschouwd

werd als de vrouwe van de avondster. Maar, gelijk morgen-
en avondster, zoo waren ook de twee godinnen slechts ééne,

die zich op verschillende wijze openbaarde. Te Uruk echter

was ook de andere zijde der godin vertegenwoordigd in

Nana, die in den tempel E-ana (huis des hemels) gediend
werd en de sombere godin van vernietiging en dood was ^).

Zij bleef er een voorwerp van vereering, ook nadat de

elamietische koning Kudurnanhundi in 2280 v. C. haar

beeld naar zijn land gesleept had, dat eerst 1635 jaren

later door Asurbanipal naar Uruk werd teruggebracht. Do
stad was dan ook de doodenstad bij uitnemendheid, waar

men zich gaarne liet begraven, zoowel als de stad van den

wellustigsten eerdienst, die met gewijde prostitutie gepaard

ging. Dat de beide godinnen . later steeds onderscheiden

worden, bewijst niets, tegen haar wezenhjke en oorspronkelijke

eenheid.

Istar of Istaritu, de dochter van Sin, de zuster van

Samas, was een godin, door de Semieten zeker reeds voor

hun vestiging in Babylonië en tot in laten tijd in geheel

West-Azië vereerd. Vandaar dat haar naam zeer dikwijls

Habba zijn teruggevoncleri. Maar men meent nog meer Sippars op het

spoor te zijn. In elk geval lagen beide plaatsen niet ver van elkander,

in den noordelijksten nithoek van Babylonië, waar Eufraat en Tigris

elkander het dichtst naderen. Uruk is het tegenwoordige Warka, veel

zuidelijker, niet ver van Ur en Larsa, doch evenals dit laatste ten O.

van den Eufraat gelegen.

1) II E. 59, 21 a.f. wordt haar naam geschreven met een ideogram,

dat abatu, verwoesten, en lapatu, vernietigen, omverwerpen beteekent.
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eenvoudig „godin" beteekent, en dat
zij met de verscliillendste

plaatselijke godheden van Babylonië en Assyrië werd ver-

bonden. Vandaar ook, dat zij wel tot een anderen goden-

kring werd gerekend en bij voorbeeld te Uruk dochter van

Ana, te Agade van Mullilla (EUilla) was. Of zij nu reeds

bij de Semieten de ongehuwde moedergodin was, die zich

een tijdelijken geliefde kiest naar haar welbehagen, dan de

maagdelijke, die allen echt versmaadt,
—

het.dubbel karakter,

waardoor zij zich steeds zou onderscheiden,
— dan of dit aan

de sumerische godinnen, waarmee men haar verbond, ontleend

is, valt moeilijk uit te maken. Zeker is, dat zulk een godin

tot de tijden der heerschappij van het matriarchaat behoort.

De Istar van Uruk speelt een voorname rol in het Epos
van Babylonië. De belangrijke fragmenten, die daarvan nog
over zijn, dagteekenen uit veel later tijd, dan de periode

^vaaraan dit hoofdstuk gewijd is en zijn in dezen vorm zeker

semietisch van oorsprong. Maar de stof is veel ouder. Er

spelen herinneringen in van bevrijding der stad uit de macht

der ElamieteU; maar de personen, die daarin handelend

optreden, zoowel de held Istubara(?) als zijn vriend en mede-

strijder, wiens naam men Ea-bani (En-ki-ru) leest^ en ook

de elamietische koning Humbaba, zijn half-mythische wezens

en half-mythisch is het verhaal van den krijg. De zont-

vloedsage, volgens velen ook het verhaal van lëtar's helle-

vaart, zijn als episoden in het werk ingevlochten. De held,

dien men zonder veel grond met Mmrod vereenzelvigt, is

een soort van Hêraklês, tenmier van wilde dieren en bevrijder

des lands, waarover
liij

dan koning wordt, ook alsHêraklê^ door

Hêra, door Istar vervolgd, doch haar zegevierend weer-

staande. Daarna, weder evenals de grieksche heros, door een

vreeselijke ziekte aangetast, die de godin Nantt hem toezendt,

gaat hij bij zijn voorvader, den babylonischen Noach, genezing

zoeken en erlangt die. Maar het slot is te zeer geschondqn
om te weten hoe 't met hem afloopt, of hij terugkeert, dan

wel onder de goden wordt opgenomen. Dit is ook onzeker
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met betrekking tot zijn metgezel, een therianthropisch wezen,

schepping van Ea en door dezen begaafd met het vennogen
om droomen te verklaren en met macht over de wilde

dieren, waaronder hij aanvankelijk verkeert. Voor ons is

het belangrijkst, wat wij hier van Istar vernemen. In den

beginne werkt zij met den jongen held mede. Twee harer

hierodulen, Harimtu, de gewijde, en Samhatu, de bloeiende,

verzeilen den jager Zaidu, om Êa-bani te verleiden. Daaruit

l^lijkt het karakter van haar dienst in Uruk duidelijk. Doch

als zij,
na de overwinning op Humbaba behaald (Humba

of Umman is een elamietisch hoofdgod) aan Istubara haar

hand aanbiedt, weigert hij haar te huwen, overlaadt haar

met smaad en verwijt haar al haar minnarijen; mensch en

dier maakt
zij tot slachtoffer van hartstocht en wellust.

Niet al de mythen, waarop liier gezinspeeld wordt, zijn

duidelijk. Een daarvan gelijkt op die van Artemis en Aktaeon,

die door zijn honden verscheurd werd. Maar welbekend is

de eerste minnaar die genoemd wordt, namelijk Dumuzi

(Tammuz), de jeugdige voorjaarsgod, dien zij jaar op jaar

liefheeft en die gedurig sterft en herleeft. Dezelfde ritus,

dien men in geheel West-Azië terugvindt en dien de Grie-

ken van de Peniciërs overnamen, het bekende Adonisfeest

dat zij dan met hun Afroditê verbonden^ was dus meer

dan 20 eeuwen vroeger te Uruk in gebruik. Nadat Istubara

de hand van Istar geweigerd heeft, ontbrandt de strijd tus-

schen beiden. Op haar bede schept Anu voor zijn dochter

een geweldigen stier, die door de twee helden gedood wordt.

Maar dan komt Nana te hulp met de Avegterende ziekte

en de kranke strijder verlaat het land.

Het zou voorbarig zijn te bepalen, wat hier tot de oude

mythe, wat tot de dichterlijke inkleeding behoort. Dat de

sage van den lichtheros, den redder der menschen en over-

winnaar over alle monsters, standvastig tegenover de ver-

leiding van den wellust, worstelend tegen de hem vijandige

hemelmachten, doch eindeUjk zelf bezwijkend, aan 't verhaal
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ten grondslag ligt, kan moeilijk worden geloochend. Was
misschien de god Lugal-banda (de jonge (?) koning) aan

wien, nevens Nin-gul, zijn gade, de koning van Uruk, Sin-

gasid een opschrift wijdt i), dien hij zijn god en wiens zoon

hij zich noemt, de goddelijke prototype van den held van

't epos?

Wij zagen reeds, dat de sage van Istubara en zijn helper

ook te Agade bekend moet zijn geweest. Bovendien leefde

daar nog de half-mythische overlevering van den ouden

Sargon, den koning der gerechtigheid, die, na zijns vaders

dood, uit vrees voor een oom, heimelijk geboren en als

vondeling in een rieten, met asfalt bestreken, korfje aan de

rivier toevertrouwd, door een waterman opgenomen en tot

tuinman gemaakt, door de gunst van Istar tot koning ver-

heven, vijfenveertig jaren regeerde en een machtig rijk

stichtte. Deze is dus een gunsteling van Istar, maar dan

van die strenge, Imjgshaftige, die te Agade bovenal vereerd

werd. Het is de oudste ons bekende vorm van die sage,

die bij zoovele oude volken teruggevonden, zoowel op my-
thische als liistorische personen Avordt toegepast en zeker

ook in een mythC; gelijk aan die van Osiris en Horos, haar

grondslag heeft. De gevreesde bloedverwant of tiran, de

verborgen gehouden geboorte, de opvoeding in nederigen

stand en de wonderbare verheffing zijn de trekken, die overal

wederkeeren, de held moge Ej-sna of Perseus, Romulus of

Siegfried, Sargon of Cyrus heeten. Het rieten kistje heeft

het verhaal met het bekende van Mozes' geboorte gemeen.

») Zie IV E. 35, No. 3, en vergelijk Pinches in EP.", I, 78 ff.



DERDE HOOFDSTUK.

DE GODSDIENST IN HET EIJK VAN UB EN HET

OUDE EIJK VAN BABEL.

„DE DAGEN VAN SIN",

Wanneer de latere Babyloniërs en Assyriërs spraken van

„de dagen van Sin", dan bedoelden zij zonder twijfel de

eeuwen, waarin de stad van den Maangod, Ur {urn-unu-hi)

de hoofdstad van een machtig rijk en haar god in zekeren

zin de nationale was. Het einde van deze periode valt

omstreeks het begin der 22e eeuw v. C, den aanvang stelt

men gewoonhjk zes of zeven eeuwen vroeger. Verscliillende

dynastieën, uit Ur zelf, uit Nipur-Msinna, uit Larsa, zelfs

uit Elam afkomstig, wisselden elkander af, maar Ur bleef

hoofdstad en vooral de heilige stad, zelfs door hen, die zich

niet koning maar tempelwaarder {ua = zanin) of herder

[siba = ri'u) van Ur noemden, onder hun titels het eerst

vermeld. De omvang des rijks zal onder al de vorsten,

die elkander opvolgden, wel niet even groot zijn geweest,

maar bijwijlen, ijiisschien in den regel, omvatte het de vor-

stendommen van Eridu, SirbuUa, Uruk, Nipm' en Nisinna,

Larsa, ja zelfs JSToord-Babylonië, met name het oude Babel en
V

Sippar-Agade. Dit was het rijk van Sumer en Aldcad, waar-

van alleen zij, die Noord en Zuid beheerschten, zich koningen
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noemden ^), en dat een gemengde bevolking had van Sume-

riërs en Semieten; de eersten talrijker in liet zuiden, de

laatsten in het noorden. De meesten dezer koningen, al zijn

hmi opscln-iften in 't sumerisch gesteld, waren, blijkens hun

namen, Semieten; slechts van de oudste twee, Ur-ba'u en

Dungi, kan dit betwijfeld Avorden. Beiden waren ijverige

bouwers aan al de hoofdtempels van hun rijk, zoowel in

oude middelpunten, gelijk SirbuUa, als in nieuwe, gelijk

Larsa. Van den eerste meent men, dat hij den tempel van

Sin te Ur en dien van Samas te Larsa gesticht, van den

laatste, dat hij te ëirbuUa den dienst van Nergal onder

den naam Sidlamta-uddu ingevoerd heeft. Zeker is, dat Mj
zeer ijverde voor den dienst van dezen god, voor Avien hij

ook te Kuta bij Babel een tempel stichtte. In Babel zelf

wijdde hij een heiligdom aan de groote godin. Ook van hun

latere, ongetwijfeld semietische, opvolgers, wier regeering

van de humie Avelhcht door eeuwen gescheiden is, Aveet

men, dat zij ijverig aan de tempels van hun rijk bouAvden,

en, al Averd zeker aan den tempel hunner hoofdstad Avat

meer zorg besteed en meer ten koste gelegd, dan aan de

andere, de hoofdtempel des rijks, die van Sin te Ur, werd

allerminst verwaarloosd.

Deze tempel, door Ur-Ba'u gesticht^ althans geheel A^er-

nieuwd, maar eerst door zijn zoon voltooid, had op een

zuiver georiënteerd, rechthoekig doch ongelijkzijdig grondplan
meer dan ééne verdieping en daarboven het eigenlijke hei-

ligdom. De andere tempels uit dien tijd, met name die te

Uruk en te Eridu, Avaren naar 'tzelfde plan ingericht. Het

gelijkzijdig \derkant grondplan schijnt van jongeren oorsprong

1) Dat ook Nineve er toe behoorde is hoogst onwaarschijnlijk.

Hommel GeschicJite, S. 337, meent dit op grond van den cjdindermet
semietische inscriptie, dien Dr. Hausknecht te Nineve vond. Volgens
Amiaud echter, die een betere transscrij)tie en vertaling van den tekst

gaf, is hij uit Kuta afkomstig. Zie ZA. 1888, S. 94 f.



DE DAGEN VAN SIN. 155

te zijn. Men vond in die tempels ook reeds heilige booten

en arken; te Ur hadden zoowel Sin als zijn gade er elk een.

De meest-verëerde god van dit tijdperk, Sin, de manne-

lijke maangod der Semieten, dien wij als En-zu {bêlu sa

'piorusi, heer der beslissing, des oordeels, eigenHjk der wijs-

heid) reeds te Sirbulla aantroifen en wiens naam in 't Ak-

kadisch dialekt waarschijnhjk Agii (diadeem, krans?) luidde,

heette te Ur „de verlichter" (Uruki, assyr. Nannaru, de

nieuwe maan), en had nog verschillende andere eervolle

bijnamen. Ofschoon hij ook in het hoofdmiddelpunt als zoon

van den ouden Bel, den god der onderwereld, erkend werd,

verheerlijkte men hem op een wijze, die hem inderdaad met

den hoogsten god gelijk en boven alle andere steldC; ja,

vereenzelvigde menhem somtijds, althans in poëzie, metniemand

minder dan den hoogen hemelgod Anu. Van die bijzondere

verheffing getuigt ook, dat zijn echtgenoote, wier beteekenis

en eigenlijke naam ons onbekend zijn, steeds als „degroote
meesteresse

"

(Nin-gal, assyr. Bêlit-rubat) aangeduid en Istar

evenzeer tot zijn dochter als tot die van Anu, Samas even-

zeer tot zijn zoon als tot dien van Ea gemaakt werd. Uit

dit laatste vooral blijkt^ dat de verheerlijking van Sin als

hoogsten god niet mag worden opgevat in den zin van

hetgeen men henotheïsme genoemd heeft, namelijk als ont-

staan uit de behoefte van zijn eigen getrouwe aanbidders,

om aan hun god de hoogste goddelijke attributen toe te

kennen^ maar in dien zin, dat hij inderdaad de lichtgod bij

uitnemendheid was en als zoodanig de hoogste. Eer dan de

zonnegod werd door vele stammen, bepaaldelijk door noma-

den, de maangod als de voornaamste lichtgod beschouwd,
wiens Aveldaden zij meer waardeerden dan die van den god
des dags en die bovendien een grooter toovenaar was. In

het stelsel, uit de samenvoeging van vele goden geboren,

moest
liij

zich daarna met een bescheidener beteekenis en

met een plaats, zij
het dan ook de eerste, in een tweede

triade vergenoegen. Volgens een bekende mythe wordt Sin
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met Samas en Istar door Bel en Ea gescliapen, om een

tegenwicht te vormen tegen de booze geesten, die Anii,

onder aanvoering van Rammi\n, uitzendt, maar dreigt, als

de beide anderen hem verlaten hebben, het slachtoffer van

Anu's dienaren, m. a. w. verduisterd te worden. Natuur-

lijk schaft Ea raad. Maar of de mythe, althans in dezen

vorm, reeds tot de periode van Ur opklimt, mag betwijfeld

worden.

In 't vereenigd pantheon werd aan Samas, den zonnegod,

de tweede plaats in de tweede triade toegewezen, maar in

't zuid-babylonische Larsa en in 't noord-babylonische Sippar

werd hij, in het huis des Lichts, E-babbara, zooals zijn

tempel in beide plaatsen heette, als de hoogste god aange-

beden. De afbeelding van zijn allerheiligste te Sippar, die

Avij bezitten, toont, dat hij daar inderdaad niet de zichtbare

ijonnegod, maar de boven het uitspansel in 't verborgen
wonende lichtgod was, over maan, zon en starren regeerend.

Met dezen ouden lichtgod (Ud, Babbar) werd de semietische

Samsu of Samas vereenigd, en zoo daalde hij in de hiërar-

chie der goden tot den rang der zichtbare goden, nu als de

zoon van Ea, dan van Sin beschouwd. Als zoodanig wordt liij

in' schoone hymnen verheerlijkt op dezelfde wijs als bij

andere volken
; hij is de weldadige natuurgod, die de poor-

ten des hemels opent, den bhjden dag brengt, de spoken
van den nacht verdrijft, op zijn Avagen met vurige renners

bespannen langs den hemel
ijlt, of als dienaar der gróote

goden, hmi vertrouwde en middelaar bij de menschen, in

zijn geregelden loop een hooger orde openbaart en daarom

overwinnaar van booze geesten en ziekten, alziend rechter

van hemel en aarde, handhaver van de oude inzettingen en

zeden en vijand van leugen en onrecht. Yan Anunit^ zijn

gade, werd reeds vroeger gesproken.

Lichtgod, doch geheel anders opgevat, is ook de god,

die als de groote strijder van den ouden Bel^ nevens dezen

te Nipur vereerd werd, en wiens naam Ninêb of Nindar
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kan gelezen worden ^). Ofschoon hij een zoon van Ea heet

en tot cle weldadige, barmhartige, levengevende goden

behoort, is strijden zijn aard en wordt steeds de grootste

nadruk gelegd op zijn heldhaftigheid en geweldige kracht,,

zoodat hij vooral krijgs- en jachtgod geworden is. Over zijn

natuurlijke beteekenis zijn de geleerden *t oneens
;
men heeft

in hem den verterenden god der zuiderzon of de zon in

den storm of de zon bij den dageraad gezien. Dat hij

althans ook de god van den zonsondergang is, wordt uit-

drukkelijk gezegd. Maar men doet verkeerd hem aldus te

beperken. Hij is het groote „licht van hemel en aarde''^

maar als de strijder tegen alle vijanden des lichts, 's mor-

gens als dé poort des hemels zich ontsluit „,de god van het

dagworden", en 's avonds als die der onderwereld zich

opent en hij „den a2ysu gaat verlichten" ;
in het woeden

van den storm en het dreunen- van den donder worstelt hij

met de boozen en „verbrandt ze als een pas ontstoken

vuur". Doch daarom juist is hij de levengever, de bescher-

mer van 't huis en is hij gehuwd met de groote godin,

Gula, die ook „de vrouwe van 't helderworden" heet^ omdat

zij
de dooden opwekt ^).

Maar al wordt nu en dan Nipur de stad van Nindar

genoemd, in den regel heet zij de stad van den god, wiens

krijger hij is, den vader van Sin, den ouden Bel; den

EUilla (eigenlijk Heer van den storm) der Sumeriërs, die in

de mythen een voorname rol speelt, in de hiërarchie der

goden met Ea op éene lijn en nauwhjks onder Anu gesteld

wordt, maar in den eerdienst al spoedig eenigszins terug-

treedt. Oorspronkelijk naar het schijnt evenzeer een hemel-

god als Anu, krijgt hij bij de rangschikking der goden, als

^) De lezing Adar moet, als geheel onbewezen, ter zijde gesteld wordeiu

^) Mag ik een vermoeden uiten, dan is het dit: het ideogram MAS

waannede zijn naam veelal wordt geschreven, schijnt mij de afbeelding-

van de twee wrijfhouten, waardoor 't heilige vuur werd voortgebracht.
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de geduchte en gevreesde, de onderwereld tot zijn gebied
en heerscht

liij
daar met zijn gade, die niet anders is dan

zijn vrouwelijk evenbeeld en de groote moeder van alle

levenden. Ook
zij liad vele tempels, wier namen op de onder-

wereld en op liaar karakter als de levengeefster betrekking

liebben, en indien zij de Heer en de Vrouwe van den berg

ihar-sag) genoemd worden, dan wordt daaronder in den.

liistorisclien tijd de aarde zelve^ vroeger misschien de hemel-

berg verstaan. De bode van den Bel van Nipm* is Nusku,
later veelal met ISTabü verward, doch in oorsprong een geheel

andere god. Zelfs te Babel, in den grooten tempel van

Bel-Maruduk had hij zijn heiligdom en ook in Assyrië komt

hij later veel voor.

Tot de in deze periode zeer vereerde goden behoorde
V

nog Nergal, voor wien Dungi zoowel te Sirbulla als te Kuta

onder den naam van Sidlamta-uddua een tempel bouwde.

In den historischen tijd is hij voor alles krijgsgod, god van

't zwaard [ugur, ilu namsari) en daarom bestendig met

Nindar verbonden, doch van geheel anderen oorsprong dan

hij. Als god van den oorlog, „de woedende", die ook de

pest en andere onheilen zendt, behoort
liij

tevens aan de

doodenwereld en wordt
liij

later met de planeet Mars ver-

eenigd. De reeds in Babylonië beproefde etymologie van

zijn naam als Heer der groote woning {nê-uru-gaï), dat is

de doodenwereld, is louter spelerij, evenals een andere zijner

bijnamen niet als „god der graven", maar als „god der

helden" ^) verklaard moet worden. Dat hij oorspronkehjk

vuurgod, de god der verzengende zomerhitte, met haar

besmettelijke ziekten en dorheid was, is zeker ^), en waar-

schijnlijk, dat hij onder de gedaante van een leeuw of

mensch-leeuw werd voorgesteld. Yan zijn gade, Laz, kennen

wij niets dan den naam.

^) sa kabri, niet met Delitzsch, Ghald. Genesis, 274 sa gabri te

lezen. Verg. III E. 67, 69 sqq. c—d. de synoniemenm 11%%%, sa risdti.

^) Jensen, Kosmologie, S. 484.
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2. BABEL ONDER HAIVEVIÜRABI EN AGÜKAKRIME.

Nadat gedurende ongeveer vijf eeuwen het zwaartepunt

des rijks in 't zuiden gelegen had, verplaatste het zich om-

streeks 2300 V. C. weer naar het noorden en thans naar

Babel. Daar heerschte destijds eene dynastie, die den glans

van 't oude rijk van Sargon en Naram-Sin weer poogde te

herstellen. Een harer koningen, Zabu, had de tempels van

Samas en Anunit in de beide Sippars (Sippar en Agade), die

in verval waren, herbouwd. Waarschijnlijk was Agade ook

toen nog rezidentie, al was Babel de heilige hoofdstad. Den

zesden koning van dit huis, Hammurabi, gelul?:te het de

heerschappij over geheel Babylonië te bemachtigen, nadat

hij het laatste regeerende huis van Ur, de elamietische

dynastie van Larsa^ had ten onder gebracht. In de 55 jaren

zijner regeering heeft
liij, gelijk voor de stoffehjke welvaart

zijns volks, ook voor den dienst der goden veel gedaan.

Zoo herbouwde hij de tempels van Larsa, die waarscliijnHjk

bij de verovering der stad veel geleden hadden, en eveneens

het heiligdom van Nana te Sirbulla, waaruit blijkt, dat deze

stad toen nog van beteekenis was, Of de Nana van Uruk

onder, dan wel vóór zijn regeering door den elamietischen

koning Kudurnanhundi, in een razzia, die geen verdere

gevolgen had, geroofd en naar Elam gesleept werd, is niet

zeker. Het eerste schijnt mij het aannemelijkst, en dan is

't zeker een wraakoefening geweest voor de vernedering

der verwante dynastie aangedaan. Hammurabi schijnt geen

poging te hebben aangewend, de godin terug te halen
;

gelukt is die althans niet. Zijn hoofdwerk was het bou-

wen of herstellen ^) van den tempel E-zida te Borsippa,

een stad in de onmiddellijke nabijheid van Babel en

volgens sommigen nog binnen haar buitenste versterkingen

O De uitdrukking haml wordt voor beide gebezigd.
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gelegen. In later tijd
is de god van Borsippa Nabü en

staat jSTantl, als zijn gade nevens hein. Maar door Hamniu-

rabi wordt van dezen god, die ook nog veel later, gelijk

wij zien zullen, onder de babelsche goden niet voorkomt,

niet gesproken. Hij zegt uitdrukkelijk, dat hij den tempel

mjdt aan Maruduk, den god van Babel, die aldaar in

E-sagila zijn hoofdtempel had ^). Maar waarschijnlijk heeft

op deze stichting een feit betrekking, dat als een belangrijke

gebeurtenis in de regeering van Hammurabi vermeld Avordt,

namehjk dat hij de godlieid Tasmêtu, de godheid „der

openbaring"; verkondigde; dat is invoerde. Later is dit een

bijnaam van Nabü en ook wel de naam zijner echtgenoote.

Ilu Tasmêtu schijnt dus toen niet anders geweest te zijn

dan Maruduk zelf als orakelgod, die eerst later als zijn

zoon, onder den naam Nabü, profeet, van hem losgemaakt

en tot een zelfstandig persoon verheven werd.

Naar veler meening heeft Hammurabi ook den beroemden

tempel E-sagila te Babel zelf gesticht, maar de tekst, dien

men daarvoor aanhaalt, bewijst dit geenszins. Dat
liij

onder

de regeering van zijn zoon Samsu-iluna reeds bestond, blijkt

daaruit, dat deze koning er een gouden standbeeld van den

god in plaatste, zooals hij ook in E-babbara van Larsa deed.

Aan Sin te Ur vereerde hij een gouden troon. Men ziet

dat deze vorsten, al ging hun de zorg voor de heihgdommen
der hoofdstad het naast aan 't hart, pok die der nieuwe aan

hun rijk gehechte gewesten niet verwaarloosden ^).

Wij mogen niet nalaten te vermelden, dat in een der

opschriften van Hammurabi de god Dagan genoemd wordt,

die ook in den naam van een koning van Ur uit het huis

1) Zie het Ops. uit het Louvre, uitgegeven en vertaald door Menant,

Rccueil, II, 76 suiv.

2) Over de inrichting der tempels Ê-sagila en E-zida spreken wij

eerst later, omdat wij niet weten of zij in dien ouden tijd reeds dezelfde

was als onder het nieuw-bahylonische rijk.
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Nisinna-Nipiir en later van een Assyrisch hoogepriester,

ook nog nu en clan in enkele teksten voorkomt. Dat hij

een semietische god en wezenlijk dezelfde is als de Dagon
der Filistijnen, moest niet betwijfeld worden, maar dat hij

dezelfde is als de Bêl van Nipur kan ik niet aannemen ;

eer zou hij een gestalte van Ea zijn.

De koningen van deze dynastie waren Semiolen, al

klonken hun namen in de ooren der latere Babyloniërs zoo

vreemd, dat
zij vertaling behoefden. Met-semietische konin-

gen van Babel waren echter niet minder ijverig in de zorg
V

voor den dienst der groote goden van Su-^na, zOoals het

heihg kwartier der stad heette. Tot hen behoorde Agü-
kakrimê, een Kassiet, die eenige eeuwen na Hammurabi

regeerde. Toen hij den troon beklom, had een vijandige

bende uit het noorden, die men voor Hethieten (Hani-
A

rabbat) houdt, den tempel E-sagila geschonden en de beelden

der goden Maruduk en Zarpanitu, zijn gade, weggeroofd.
Dit was een der grootste rampen, die een stad in de oud-

heid konden treifen. Maar Agü slaagde er in, ze terug te

bekomen. Uitvoerig beschrijft hij de toedracht van dit

heuglijk feit en van 'tgeen hij gedaan heeft, om de vervallen

woning der goden^ die zoo lang in den tempel van Samas

werden ondergebracht; te herstellen, hoe
hij. ze daarna,

van prachtige gewaden, edelgesteenten en gehoornde kronen

voorzien, plechtig geïnstalleerd, en niet alleen voor het

onderhoud van hun dienst gezorgd, maar ook een tempel-
Avacht tot hun bescherming ingesteld heeft.

Het gedenkstuk, waaraan deze bijzonderheden ontleend

zijn, geeft nog een stelselmatige lijst der voorname goden,
die onder de regeering van Agü te Babel vereerd werden.

Bovenaan staat de bekende trias met de drie godinnen.

Yan Anü en Antii verwacht de koning verhooring in den

hemel, van Bêl en Bêlit een plaats in het Ekur van de

bestemming des levens, het Doodenrijk, van Ea en Damkina
een lang leven. Dan volgt de Vorstinne, vrouwe derhooge

I. 11
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bergen, de moedergodin. Sin en Samas mogen hem konink-

lijke afstammelingen en duurzame bevrediging van zijn troon

schenken. De lijst besluit met een bede aan Ea om wijsheid

en aan zijn zoon Maruduk om voorspoed. Beiden worden,

opmerkelijk genoeg, „heer der bronnen" {bêl-nakhi) genoemd.

Volledig is deze Ujst zeker niet, alleen de voornaamste

goden worden genoemd. Maar tot die voornaamste behoorde

later Nabü en de derde god der tweede triade Ramman.

Het kan niet toevallig zijn, dat Agü ze niet vermeldt. Zij

werden in zijn tijd dus nog niet te Babel gediend of hun

vereering had er althans niet die groote beteekenis, die zij

in later eeuwen verkreeg.

3. MABUDUK.

Maruduk van Babel is de babylonische Amun-Ra. Voor-

naamste god van de stad, die niet alleen de hoofdstad van

een machtig rijk, maar ook voor alle stamgenooten, de

Assyriërs niet uitgezonderd, de heilige stad bij uitnemendheid

was, kreeg hij vanzelf een beteekenis en zijn eerdienst een

gewicht, grooter dan zijn plaats in de hiërarchie der goden
scheen te rechtvaardigen. De Babyloniërs verklaren hem

voor denzelfden god, die in Eridu als de zoon van Ea en

de middelaar tusschen hem en de menschen vereerd werd,
A

en inderdaad vinden wij in den grooten tempel E-sagila

een kapel voor Ea als Maruduks vader. Van het Zuiden

moet
liij

dus afkomstig zijn, waarschijnhjk met een dynastie,

die daar thuis behoorde, naar Babel gekomen. Maar dan

is
liij

te Babel ook geheel van gedaante veranderd. In den
A

goeden bode van Ea, die de klachten der menschen aan

zijn vader en de openbaringen zijns vaders aan de menschen

brengt, zou niemand den god vermoeden, op wien de school

van Babel al de hoogste goddelijke eigenschappen en functies

vereenigde. Had hij dit, zooals men vermoed heeft, te dan-

ken aan samensmelting met den anderen plaatselijken god
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van Babel, die niemand anders dan de hoogste Bêl zelf zou

geweest zijn, of alleen aan de verheffing zijner woonplaats?
Het is moeilijk met zekerheid te zeggen. Maar uitdrukkelijk

wordt hij nu de eerstgeborene en aanvoerder der goden

{sik ilcmi), de heer van 't heelal [hissat kal gimrêti), de

koning, wiens wil het hoogste bevel is dat hemel en aarde

bestuurt, zoodat men ten laatste tusschen hem en den Heer

der Heeren (Bel Bêli) geen onderscheid meer maakt. Veel

geraadpleegd orakelgod en god der reine bezwering, bepaalt

hij op zijn voornaamste feest, het Akitu-feest, dat in den

aanvang des jaars gevierd werd, omringd van de andere

goden in het allerheiligste, het lot des rijks en des konings,

die als zijn zoon en plaatsvervanger op aarde beschouwd

wordt. Als orakelgod had hij, evenals Hobal te Mekka,
zeven pijlen of wicheh^oeden in de hand, waarmee, naar

't schijnt, het lot werd geworpen.
Dat het zulk een god niet aan eervolle bijnamen ontbrak,

behoeft nauwlijks gezegd te worden, maar hij heeft die met

andere groote goden voor 't meerendeel gemeen. Zijn eigen

naam, waarvan de uitspraak Maruduk niet alleen door

't hebreeuwsche Merodach, maar ook door fonetische schrijf-

wijs vaststaat, heeft men wel pogen te verklaren, doch tot

nog toe zonder beteren uitslag, dan waarmee de meeste

etymologieën van zulke voorhistorische namen beproefd zijn.

Hij schijnt niet bij de Smneriërs in zwang te zijn geweest,

want bij hen heette
liij

Tutu. Met Nimrod heeft hij niets

gemeen, dan dat beide jagers genoemd worden. Uit een der

vele ideogrammen, waarmee zijn naam afwisselend geschreven

wordt, zou men opmaken, dat hij de god is, die als mensch

met arendskop wordt voorgesteld. Andere kenmerken hem

als den god des overvloeds, den gever van alle goeds, den

held, den hartekenner en zoo meer. De Grieken vergeleken

hem, niet zonder juisten takt, met hun Zeus, en toen sterren

en sterrenbeelden met de goden in verband werden gebracht,

werd hem de planeet Jupiter toegewezen.
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Dat hij voor de school van Babel en door haar gezag

voor de natie, de schepper zelf werd, die evenals Zeus-

onder strijd uit den. Chaos de wereldorde doet voortkomen^

zal straks blijken. Maar evenmin als Zeus kan hij zijn

oorspronkelijke beteekenis als natuurgod verbergen. Was-

zijn vader Ea^ ofschoon in 't stelsel tot een enkel gebied

beperkt en zeegod geworden, evenals vele oceaangoden,,

zooals Varuna, Poseidón, Hoenir en anderen, oorspronkelijk

de god van 't in de hemelsche wateren verborgen licht, hij

was de zichtbare lichtgod des hemels, die zich in den.

dageraad en den zonsopgang zoowel als in het onweder als

den schepper van 't nieuwe, door de machten der duisternis

bedreigde licht openbaart en daarom god van den aanvang

des jaars en van de schepping wordt. In dezen strijd treedt

hij op aan de spits der lichtgoden, gewapend met krom-

zwaard en degen en een dubbele bliksemdrietand ^) in

iedere hand, met zijn vier honden — toch wel niet de vier

trawanten van de planeet Jupiter, veeleer de vier winden ^)
—

naast zich en overwint natuurlijk de monsters, die hem

tegenstaan, altijd.

Naast hem stond van oudsher Zarpanitu als zijn gade^

godin der vruchtbaarheid, die het kind in den moederschoot

behoedt en bij de geboorte beschermend aanwezig is, zelve

dus moedergodin bij uitnemendheid. Oorspronkelijk zal zij

wel de godin van de vruchtbare wateren geweest zijn, wat

ook uit haar naam (niet
= o'dr banitu) schijnt te bhjken»

Het is niet onwaarschijnlijk, dat zij met gewijde prostitutie

gediend werd, zij
het dan ook niet juist in den vorm, dien

Herodotos vermeldt, als zou elk babyIonisch meisje in den

1) Welk van deze drie de beroemde Mulmulu, het wonderwapen, is,

in de hymne II E. 19, No. 2, bezongen, is onzeker. Waarschijnlijk

wel de drietand.

. ") De Sumeriërs tellen er, in overeenstemming met hun kosmologie,

zeven. Zie verder Jensen, Kosmol. S. 130 f.
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tempel te Babel het offer liarer kuischheid moeten brengen,

voordat
zij

een huwelijk kon aangaan. Maar noch van deze

voor onze zeden stuitende instelling, noch van menschen-

offers, die volgens anderen aan Maruduk zouden gebracht

zijn, is tot hiertoe uit inheemsche bronnen iets zekers gebleken.

4. DE BABYLONISCHE KOSMOGONIE. — MARUDUK ALS

SCHEPPER.

Tot de belangrijkste overblijfselen van de godsdienstige

literatuur der Babyloniërs behooren de helaas ! zeer geschon-
den fragmenten van de zoogenaamde scheppingstafelen,

waaraan men wel den naam van de Chaldeesche Genesis

gegeven heeft, het didaktisch epos Enuma êlis, zooals het

door de babelsche schriftgeleerden, naar de woorden waar-

mee het aanvangt, genoemd Averd. De volgorde der frag-

menten kan met vrij groote nauwkeurigheid vastgesteld wor-

den. Een vertaling uit het Sumerisch is het werk zeker

niet, al zijn de mythen en sagen die er in verwerkt zijn

naar alle waarschijnlijkheid voor een deel van niet-semieti-

schen oorsprong, maar dat het te Babel thuis behoort, bhjkt

overtuigend uit den inlioud. Maruduk is niet alleen de held van

't gedicht, de redder der goden, de schepper, maar niemand

hunner vermag wat hij hier volbrengt en hij wordt boven

allen verheerlijkt. Hoe oud de redactie is, waarvan de

overblijfselen in assyrisch afschrift tot ons zijn gekomen, is

met geen mogelijkheid te bepalen, maar al is de letterkun-

dige vorm misschien jonger dan het tijdperk waarmee wij

ons nu bezighouden, de mytliische stof heugt zeker van nog
veel vroeger eeuwen en de kosmogonische bespiegeling die

zich daarvan meester heeft gemaakt, moet, wat het wezen-

lijke betreft, reeds begomien zijn in deze periode, toen de

suprematie van Mai'udulv zich vastzette.

De gang van 't verhaal is ongeveer deze: toen hemel en

aarde nog geen naam hadden, dat is, naar de beschouwing



166 DE BABYLONISCHE KOSMOGONIE.

der oudheid, nog niet bestonden, evenzoo nog geen goden

geschapen waren noch iets anders met name genoemd was,

vereenigden Apsu, de onderaardsche wereldzee, en Tiamat

[Mummu T., moeder T.?), de bovenaardsche wereldoceaan,

hunne wateren met elkander en de godenparen Luhmu en

Lahamu, Ansar en Kisar waren de eerste spruiten van

deze verbintenis. Daarna volgden Anu en de andere goden.

Hier breekt de eerste tafel af. Maar dit weinige is reeds

voldoende om hetgeen Damascius omtrent de babylonische

kosmogonie heeft meegedeeld ^), behoudens een kleine ver-

gissing, te bevestigen. Daarom mogen wij 't ontbrekende

uit zijn bericht aanvullen. Als eerstgeschapen goden na

Lachos en Lachê (zooals verbeterd moet worden) en Assóros

en Kissarê noemt
liij

met Anu (Anos) nog IlHnos en

Aos, die met Anu de hoogste trias uitmaken en dus Ellilla

of de oude Bel en Ea zijn. Deze, zegt hij, teelt nu met

Daukê (Damki) den demiurg Bêlos, waarmee alleen Bel-

Marudulc kan bedoeld zijn, die ook in het vervolg van het

epos als Avereldschepper wordt voorgesteld.

De tweede tafel is verloren gegaan, maar uit het vervolg

bhjkt, dat Tiamat zich tegenover de goden vijandig toonde

en Luhmu en Lahamu haar partij kozen, Ansar en Easar

daarentegen zich aan de zijde der verongelijkten plaatsten.

De geschonden bverbhjfsels der derde tafel toonen duidehjk

de voorbereidselen tot den strijd en de eerste pogingen om
dien te beslechten. Tiamat wapent de goden die haar vol-

gen met slangen, scherp van tanden en giftig, schept elf

soorten van monsters en stelt ze alle onder het bevel van

haren gemaal Kingi, hun koning. Ansar zendt, ter bestrijding

van dit leger, eerst Anu, daarna Ea (Nukimmud) uit, maar

vergeefs! de eerste vermag niets, de tweede, is bevreesd.

Nu
,
echter biedt Maruduk zich aan, om de goden te wre-

ken. Men houdt dan een maaltijd, waarbij de goden zich,

') nsQÏ 'Aqxcöv, c. 125.
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evenals Indra en zijn vedische metgezellen, een roes aan-

drinken, waarna zij zich gereed maken zijn bestemming te

bepalen. Hoe dit geschiedt, verhaalt de vierde tafel. Maruduk

wordt daar met het gezag van Anu bekleed, tot wreker

der goden gekozen en plechtig tot koning over 't heelal

verheven. Men geeft hem een wonderkleed, dat op zijn

bevel hem bedekt of verdwijnt, de teekenen der koninkHjke

waardigheid en verschillende wapenen, waaronder een blik-

sem met vlammengloed vervuld en. een net dat de vier

winden vasthouden, om Tiamat in te vangen. De mythe
wordt nu steeds doorzichtiger, als beschrijving van het

onweder. Terwijl een orkaan woedt en alle winden worden

losgelaten, bestijgt de heldhaftige eerstgeborene der goden

zijn wagen. Als hij nadert, wendt Kingi in verwarring zich

af, maar Tiamat houdt stand. Marudul?: daagt haar ten

tweekamp en ook
zij siddert, maar poogt zich door een

bezwering te redden. Doch tegen den machtigen god, wiens

net haar omstrikt, wiens orkaan haar den muil opent, is zij

niet bestand en zijn zwaard snijdt haar in tweeën
;
een trek,

die ook in het scheppingsverhaal van Berossos voorkomt.

De beteekenis wordt duidelijk door 't vervolg, waar het

heet, dat Maruduk uit de eene helft van het lijk het hemel-

gewelf maakt, welgegrendeld en bewaakt door een wachter,

die zorgen moet dat de wateren niet ontsnappen. Uit de

andere helft vormt hij een gewelf over den Apsu, Ea's
A

woning, Esara namehjk, de aarde, en, nadat hij aan de

overwonnen goden het leven geschonken, maar hen voor-

goed bedwongen en Kingi geboeid heeft, wijst hij aan Anu,
A

Bêl en Ea hun woonplaatsen aan.

Dan begint de schepping van alle dingen, de verdeeling

der jaren en maanden, de vaststelling der polen, de regeling

der taak van JSTannaru, Samas en Istar, en daarmede breekt

dit fragment ^f. Karige overblijfsels eener volgende tafel

gewagen echter van de schepping der dieren en der men-

schen, die soms rechtstreeks aan Maruduk, doch meestal



168 DE BABYLOmSCHE KOSMOGONIE.

aan een anderen god, waarschijnlijk Ea, wordt toegescln-even.

Ea vormt, evenals de egyptische Clinum, de nienschen uit

klei, maar mengt er, naar Berossos, zijn eigen bloed in;

een beeld, Avaarin de leer, dat de mensclielijke ziel van

goddelijke natuur, dat de menscli aan de goden verwant is,

niet te miskennen valt.

De laatste tafel — indien althans ook dit stuk een deel

van ons Epos uitmaakte — is louter een verheerlijking van

Maruduk, als van dengeen, die de schepping voltooid heeft.

Een reeks van eerenamen in de heilige sumerische taal

wordt opgesomd en verklaard ;
daarna schenkt de oude Bêl

hem den titel van „Heer der landen" {bel matclti), elders
K

een bijnaam van Rammttn, en Ea stelt den zoon, die zijn

bevelen aan de menschen overbrengt, met zichzelven geHjk.

De heerschappij van den zegevierenden lichtgod, die de

machten der duisternis overwon en daardoor alles in 't leven

riep, wordt dus door alle, ook de hoogste, goden erkend,

al behouden dezen, ten minste in theorie, hun rang en hun

macht op eigen gebied ^).

Zooals elders is dus ook m Babel de groote lichtgod, die

zoowel god van den dageraad als van de vernieuwing des

jaars is, de schepper der wereld, en uit een dageraads- en

onweersmythe een scheppingsverhaal geworden. Maar niet

alleen Avas die schepper zelf, ook de drie oude goden Anu,
Bêl en Ea, die hem voorgingen, waren ontstaan, en zelfs

dezen gehoorzamen aan Ansar, die met Kisar de hoogere

en de lagere wereld verpersoonlijkt, en bestrijden Luhmu
en Lahamu, die nog voor hen geworden zijn. Dezen worden

geboren uit de vereeniging van de twee in den aanvang

nog niet gescheiden en eeuwige oceanen, Apzu en ïiamat.

De rangschikking dezer wezens is een vrucht van de bespie-

^) Meu vergelijke de nieuwste, zeer voortreffelijke bewerking der

sclieiDpingstafelen door Jensen, Kosmoloyic, S. 263 ff., welke ik in

lioofdzaalc gevolgd heb.
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geling der geleerden, maar er zijn sporen, dat zij werkelijk

vereerde goden en niet alleen schepselen hunner verbeelding

waren. Daarbij bleef men echter niet stilstaan. Op nog andere

wijze trachtte men het vraagstuk ^^an het eerste beginsel

of de hoogste godheid op te lossen, 'tzij
dat men een aantal

dezer vóorkosmische goden eenvoudig met Anu en hun

gemalinnen met Anatu vereenzelvigde, 'tzij
dat men nog een

Anu, hooger dan den Anu der eerste triade, aannam, die

nog niet in een mannelijk en vrouweHjk beginsel gescheiden,

de vader-moeder van alle goddehjke wezens was. Of deze

laatste bespiegeling evenwel tot de oudste babylonische

periode opklimt, is niet met zekerheid te zeggen.



VIERDE HOOï^DSTUK.

DE GODSDIENST IN HET ASSYRISCH TIJDVAK.

1. VERHOUDING VAN DEiST ASSYRISCHEN GODSDIENST

TOT DEN BABYLONISCHEN.

Het assyrisclie tijdvak vangt eerst aan, als de lieerscher»

van Assur, aanvankelijk niet meer dan vazallen van de

babylonische koningen, en door dezen, ook toen zij
't in de

werkelijkheid niet meer waren, nog lang als zoodanig be-

schouwd, begonnen het juk af te schudden en zich zelf-

standig te maken. Misschien valt dit ongeveer samen met

den aanvang der Kassietische heerschappij in Babel, tegen
't eind der 18e eeuw v. Clu\ Lang hield de worsteling

tusschen beide volken aan en met afwisselende kans werd

de oorlog gevoerd. Maar bestendig nam de macht van Assyrië

toe. Van oproerige en moeihjk te beteugelen vazallen werden

de koningen van Assur gevaarlijke mededingers, daarna de

oppermachtige heerschers in het westen van Azië, en al

behielden die van Babel nog tot de helft der 8e eeuw v. C,

hun onafhankelijkheid, zij zagen hun koningschap totBaby-
lonië en eenige minder belangrijke g-ewesten beperkt en de

hegemonie bezaten
zij niet meer. Sinds Tiglatpilesar III

(745 V. C.) werden de rollen omgekeerd. Babylonië wordt

nu meermalen voor geruimen tijd aan Assyrië onderdanig
en slechts zelden slaagt het er in zijn onafhankelijkheid te

herwinnen en voor enkele jaren te handhaven, totdat eindelijk
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Assyrië ten val neigt en het Nieuw-Babylonische rijk wordt

gesticht.

De oudste heerschers van Assur waren hoogepriesters

{isakJcu). Omstreeks de helft der 19e eeuw v. C. stichtten

Ismedagan en zijn zoon SamSi-Kamman den tempel van

Anu en Ramman in de stad Assur, die aan den rechteroever

van den Tigris gelegen, van lieverlede de hoofdstad des

rijks werd en dit waarscliijnlijk tot de 10e eeuw bleef,,

toen de zetel der regeering nu naar Nineve, dan naar Kalach

werd overgebracht.

In den godsdienst bracht deze staatkundige ommekeer

geen diepgaande verandering teweeg. Dit was natuurlijk.

De assyrische godsdienst verschilde toch van den babyloni-

schen niet wezenlijk, al mocht hij daarbij in ontwikkeling

veelal achterblijven. De hoofdgoden der voornaamste steden

van Assyrië waren bekende babylonische : Anu, Dagan,.

lêtar, in haar beide gestalten, waarvan de eene, die van

Nineve, met de godin van Uruk, de andere, die van Arbela

(Arba-ilu), met de godin van Agade overeenlovam, Nergal,.

Nindar en anderen. De naam der aloude stad Nineve [Nincï)

wordt geschreven met het ideogram der godin Mna, die

mj uit Sirbulla kennen. En de hjsten der goden, in de

tempels van Assyrië vereerd, die wij nog bezitten, bewijzen

hetzelfde. De eenige uitzondering is de nationale god Assur^

die in Babylonië niet vereerd werd, en misscliien Kamman,,
die daar eerst later ingang vond.

Wederkeerig zien wij de koningen van Assyrië, na een

gelukkigen krijgstocht tegen den zuidelijken mededinger,,

aan de goden van Babel en de omstreken, ja zelfs van

zuidelijker steden, hun hulde brengen en offers te hunner

eere slachten. Babel vooral is ook in hun oog een bij uitstek

heilige stad, en hun wraakzucht moet wel tot het uiterste

getergd zijn, voordat zij haar aan plundering en verwoesting

prijs geven. Een andere babylonische stad, Dêri, wier juiste

ligging niet bekend is, doch nabij de elamietische grenzen
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moet gezocht worden, „de stad van Anu", zooals
zij lieet,

waar onder anderen een slangengodheid {Sêrii) vereerd

"werd, schijnen beide stammen eveneens als heilig beschouwd

te hebben ^), kortom, weinig meer dan hun talen loopen

ook hun godsdiensten uiteen.

Het verschil bestaat hoofdzakelijk, behalve in 't reeds

.•genoemde, daarin, dat Babel voorgaat en Assur volgt. Het

•eerste geeft in den godsdienst den toon aan. Wijzigingen

•daar in de rangschikking der goden of in den eerdienst

aangebracht, dringen eerst later in Assyrië door. Zoo telt

Tiglatpilesar I aan 't hoofd zijner Annalen slechts een

zevental voornaamste goden, al kende en vereerde
liij

er

meer; zijn tijdgenoot Marudulddinahi, de koning van Babel,

heeft reeds twaalf hoofdgoden, en dat het getal hier de

hoofdzaak is blijkt daaruit, dat de namen der goden niet

in al zijn opschriften overeenstemmen en naar willekeur

.gerangschikt zijn. Eerst lang daarna, onder Asurnasirpal en

zijn zoon Salmanassar H, treifen mj hetzelfde twaalftal

.groote goden ook in Assyrië aan, eveneens zonder vaste

rangschikking. De god Assm* staat aan 't hoofd, doch wordt

niet meegerekend.
Ook de vereering van Maruduk, die, zooals bleek, reeds

ten tijde van Hammiu-abi en waarschijnlijk al voor hem,

de hoofdgod van Babel was, en van Nabü, die op de lijsten

van Marudulddinahi, doch meestal op de laatste plaats,

voorkomt, schijnt eerst veel later tot Assyrië te zijn door-

.gedrongen. Namen van personen, met die dezer goden

saamgesteld, vindt men daar, althans onder de hooge amb-

tenaars, niet voor de 8e eeuw v. C, ofschoon zij reeds

ten minste een eeuw vroeger ook daar onder de hoofdgoden

gerekend werden. Eindehjk is ook de heilige letterkunde

zoo goed als geheel van babylonischen oorsprong. Wat men
-daarvan in de boekerijen der assyrische paleizen gevonden

^)*Zie de oorkonde van Nebukadrezar I (1125 v. C), col. 1, 14, en II, 49.



DE GOD ASTJE. 173"

heeft, is, op weinige uitzonderingen na, afschrift van baby-
Ionische origineelen. Kortom, al speelde nu Assur de hoofdrol

op het wereldtooneel en Babel niet langer, in godsdienst

en beschaving behield het laatste den voorrang en stond

het eerste daartoe in ongeveer dezelfde verhouding als het

wereldbeheerschende Rome tot Griekenland in de eeuwen

van zijn verval.

2. DE GOD ASUR.

Eén god hadden de Assyriërs niet met de Babyloniërs;

gemeen, hun nationalen god Asur. Indien luj somtijds wer-

kelijk in Babel vereerd werd, wat nog zeer onzeker is, dan

had hij dit alleen aan de tijdeHjke overmacht van Assyrië-

te danken; inderdaad was hij er, in den vorm waarin hij

thans voorkomt tenminste, een vreemdeling.

Was hij eenvoudig de eponymos van het volk, aldus naar-

de oudste rezidentie zijner vorsten, naar de stad Asur-

genoemd? Terwijl sommigen dit beweren, houden anderen

het tegendeel staande, en beweren dat de stad aan den god
haar naam ontleende en de beteekenis, die

zij
als hoofdstad,

van een machtig rijk verkreeg, de verheffing van haar

plaatsehjken god tot den hoogste van alle ten gevolge had-

Het laatste komt ook mij het waarschijnlijkst voor. Maar

dan blijft d,e vraag, of hy een nieuwe scheppmg der Assy-

riërs, dan wel een oude, ook in Babel geëerde natuurgod

was, onder anderen naam en in eenigszins gewijzigden vorm..

Men heeft bemjzen meenen te vinden, dat
liij

niet anders;,

was dan een bijzondere gestalte van den ouden maangod
Sin als opperste der goden. Maar deze wordt toch steeds,

als afzonderlijke god nevens hem genoemd, en alleen in

een latere, synlo-etistische periode met hem verwisseld. Veel

aantrekkelijker is de gissing, dat hij dezelfde is als de god

der kosmogonie An-sar, die daar de goden tegen Tiamat

en haar helpers aanvoert. Asur's oudste naam, Au§ar, kan
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daaruit verbasterd en later tot Asur (Aêsui') geworden zijn.

Ook is het zeker, dat Asur's naam dikwijls An-Sar geschre-

ven wordt en dat de' beteekenis van den laatsten naam :

„het geheel des hemels", „alles wat boven is" [kissat samê)

met die van Asur als hoogsten god zeer goed overeenstemt.

Doch ook hiertegen zijn bedenkingen ingebracht ^). De zaak

blijve vooreerst onbeslist. Opmerkelijk is, dat zoover mij

bekend is, nergens van een beeld van Asur wordt gesproken.

De symbolische voorstelling, die men van hem gaf en die

gewoonhjk voor een gewijzigde navolging van de gevleugelde

zonneschijf (Hud) der Egyptenaars wordt gehouden, later

ook door de Perzen voor hun Auramazda gebezigd, kan

niet zeer oud zijn, maar bewijst, dat men hem onder de

lichtgoden rangschikte.

Dit is zeker, in de assyrische periode was Asm* geen

natuurgod meer in den ouden zin, maar de boven de natuur

verheven Oppergod, niet alleen de vader en koning der

goden, maar ook de Bêl zijns volks (zooals in den eigen-

naam Asurbêlnisisu) en als zoodanig met Bêlit als zijn groote

geliefde gemalin verbonden (Tiglplsr. I., Cyl. Col. IV, 34 s.),

ook als de god van een steeds oorlogvoerend en jachtlie-

vend volk krijgs- en jachtgod, doch niet in die mate als

Mndar of Nergal. Voor Assyrië was hij de nationale god

bij uitnemendheid, zoozeer, dat hij na den val van 't rijk

geheel verdwijnt. GeHjk de Israëliet van de oorlogen van

Jahve, zoo sprak de Assyriër van de oorlogen van Asm\

Hijzelf en zijn dochter, de krijgshaftige Istar, togen mee in

den strijd en onder den standaard die hem afbeeldde,

staande in een kring op een of twee stieren, gereed om
van den gespannen boog den pijl te schieten, M'erd elke

*) De gissing is van Jensen, Z. f. Assyriologie, I, 1 flP., en Kosmo-

logie, S. 275. Vgl. daartegen Schrader, aangeh. Zeüs. I, 209 ff. Ook

Sayce, Bahylonian Beligion, p. 125 f. brengt Asur met An-sar, Assóros

in verband.
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overwinning bevochten, Aan hem werd het beste van den

buit gewijd; zelfs over de leeuwen door den koning op de

jacht gedood giet hij een plengoffer tot Asurs eere uit.

Opstand tegen het rijk is opstand tegen ,den hoogen lands-

god. In den oorlog geroofde goden worden wel teruggege-

ven, doch niet, dan nadat ze met zijn glorie beschreven

zijn. Uitbreiding van het rijk is uitbreiding van zijn heer-

schappij. Hem zweert men trouw en op het breken van

dien eed volgde een felle wraak. En meermalen komt voor

•dat in een onderworpen gewest de godsdienstige vereering

van god Asm- door den veroveraar wordt ingevoerd.

De godsdienst der Assyriërs, hoewel niet meer dan een scha-

keering van dien der Babyloniërs, was dus inderdaad monar-

chaler dan deze. Weliswaar was Maruduk voor het volk van

Babel evenzeer de nationale god en zijn tempel de heihgste des

rijks, maar men kon nooit vergeten, dat hij in de hiërarchie

der goden' niet de hoogste plaats innam. In een welbekende,

zeker uit Babel afkomstige, godenlijst volgt hij eerst op de

twee hoogste triaden, en in zijn eigen tempel had zijn vader

Ea een heiligdom. Asur staat onveranderlijk en onbetwist

aan het hoofd der goden en van zijn vader of moeder wordt

nooit gesproken. Ook is er van hem geen mythe bekend.

Twee oorzaken hebben zeker tot die hooger ontwikkeling

van den assyrischen godsdienst meegewerkt: vooreerst de

grootere eenheid van het assyrische dan van het babyloni-

sche rijk, ten andere de zuiverder semietische volksaard der

Assyriërs. Het was een belangrijke schrede vooruit; maar,

ofschoon de hoogste en zelfs in zijn wezen een andere god
dan de natuurgoden, aan wier hoofd hij stond, de eenige

god is Asur toch nooit geworden en bij de eenige, zeer

bescheiden poging tot monotheïsme, die, zooals straks zal

blijken, in Assyrië wordt aangewend, is het een andere en

wel een babylonische god, dien men tot deze waardigheid

ti'acht te verheffen.
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3. RAMMaN EN NABÜ.

Eerst in deze periode komen Eammrm en Nabü onder de

groote goden in Assyi'ië en Babylonië voor. Eerstgenoemde
behoorde tot de oudste godheden van Assyrië, want in den

hoofdtempel van de stad Assur was hij reeds omstreeks

1850 V. C. en misschien al vroeger met Anu, als zijn

geliefde zoon, verbonden en de stichter van dien tempel
of zijn herbouwer noemde zijn zoon naar dezen god. Veel

later eerst, tegen het einde der 13° eeuw, komen konings-
namen met den naam Rammttn saamgesteld in Babel voor

en blijven daar zeldzaam. Wij zagen, dat AgmnKakrimê, die

veel vroeger regeerde, hem nog niet onder de hoofdgoden

vermeldt, daar waar dit kon verwacht worden. Dit leidt

tot het vennoeden, dat hij oorspronkelijk tot het Noor-

den behoorde en aan Babel vreemd was, al werd hij daar

met den ouden sumerischen stormgod Martu vereenzelvigd.

Martu is de god van 't Westen, dat ook zoo genoemd werd,

en daar Rammen onder verschillende namen een der voor-

naamste goden van Aramea was en Arameërs nog in de

14e eeuw v. C. tot diep in Assyrië woonden en eerst daai'na

naar 't westen en zuiden gedreven werden, ligt het ver-

moeden voor ' de hand, dat mj hier een arameeschen god

hebben, eerst door de Assyriërs en later door de Babyloniërs

in hun pantheon opgenomen. Marudukidinahi, de koning van

Babel, tijdgenoot van Tiglatpilesar I en van diens opvolger

(eind der 12e eeuw), roofde een beeld van dezen god en

zijn gade Sala uit de overigens onbekende assyrische stad

Ekalate (de paleizenstad?), dat eerst na 418 jaren door

Sinacherib naar Assyrië werd teruggevoerd.

Rammö,n, wiens naam in Babylonië zelve als „de bruUer,

de donderaar" werd opgevat ^), werd daar, gelijk in Aram,

^) Jensen, Kos?nologïe, S. 148, herinnei't aan V E. 46, 44 a. b., waar

Ramman's sumerische bijnaam Nu-muS-da door sliagimii, „de bruller",
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ook Acldu (Haclad) en Barku of Birku, „bliksemgod" ge-

noemd, en is de god van al de verschijnselen van den

dampkring, wind, storm, slagregen, donder en bliksem, en

daar deze verschijnselen zoowel geducht als gewenscht worden,

nu verwoestend, dan weldadig werken, is hij evenzeer een

vreeselijke god, voor wiens toorn men siddert, als een god
van vruchtbaarheid, wiens zegeningen men afsmeelct en

dankbaar gedenkt. Het laatste stond bij de Babyloniërs op
den voorgrond, ofschoon

zij
hem ook in zijn grimmigheid

kennen
; bij de Assyriërs is 't omgekeerde het geval en

zelfs is tot nog toe geen assyrische tekst voor Sargon II

bekend; die van Kamman als den zegevierenden god gewag
maakt. Sala, Kammitn's gade, wordt zeer geëerd en zal

Avel een moedergodin zijn geweest, waarschijnlijk met de

aarde verbonden, maar omtrent haar beteekenis verkeeren

wij nog geheel in 't onzekere.

Uit welken natum'god de beroemde Nabü, die te Borsippa

zijn hoofdzetel had, gesproten is, kan, met de gegevens, die

wij nu bezitten, in 't geheel niet bepaald worden. Al wat

wij weten is, dat hem het langworden van 't graan wordt

toegeschreven. Misscliien was hij oorspronkelijk niets anders

dan Maruduk zelf als profeet of orakelgod {nabil) en dus

god der openbaring {iht tasmêti), die, toen hij tot een

zelfstandig god verheven was, gehjk dat meermalen voor-

komt, als zijn zoon werd beschouwd. Als profeet vertoonde

hij zich in de morgenster Mercurius, gehjk Maruduk in de

planeet Jupiter. Wat laatstgenoemde oudtijds tegenover Ea

was, dat Averd JSTabü thans in betrekldng tot hem, „de echte

zoon, de hoogste dienaar of bode, de geliefde overwinnaar".

Maar vooral moest hij, als de god die den wil des aller-

verklaard wordt. De afleiding van een der wortels r'7n of rni^n schijnt

dus boven die van den wortel rvm de voorkeur te verdienen. Sayce,

Hïbb. Lect., p. 205, houdt de verklaring van Rimnion als granaatappel

terecht voor een mislukte etymologie.

I. 11
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hoogsten openbaart, de aangewezen beschermer zijn van hen,

die op aarde de tolken dier openbaring waren, de priesters

en profeten. Dat was hij ook inderdaad, hij, de wijze, die

de ooren opende en de schrijfkunst aan de menschen geleerd

had, zoozeer, dat zijn ideogram als zoon van Maruduk ook

ter aanduiding van een schriftgeleerde diende. Een ander

ideogram, waarmee zijn naam zeer dikwijls geschreven wordt

[an-im = ilu hatti) kan zoowel god van de schrijfstift of

griffel als god van den scepter beduiden. Met opzet liet

men beide verklaringen gelden en noemde men Nabü niet

slechts den god van 't schrift, maar noemde zijn tempel:

„Huis van den scepter der Wereld" en verzekerde, dat
liij

het is, „die den scepter der regeering geeft tot besturen

van alle landen" ^). De koning heersche en bevele, maar

aan de geesteKjkheid heeft hij zijn scepter te danken en

wee hem, zoo hij dit vergeet! Wij zien den dienst van

Nabü, misschien wel met de macht der priesterschap, steeds

toenemen, bepaaldelijk in Assyrië, en juist naarmate de

macht der koningen afneemt. Zelfs waagt men ten laatste

een poging om hem tot eenig waren God te verheffen. Het

was in 807 v. C. onder de regeering van Rammamiirari Hl,
een vorst aan wiens hof de koningin Saimnm-amat, waar-

schijnlijk zijn moeder en een babylonische prinses, den toon

aangaf. Toen werd te Kalach een nieuwe prachtige tempel

voor Nabü gesticht en de god daar plechtig binnengeleid.

Tegelijk wijdde de stadhouder van Kalach en andere gewes-

ten, ter eere van zijn koning en koningin, wier beschermer

Nabü was, acht standbeelden van dien god met een opschrift,

waarin hij er op aandringt op dezen god alleen en op geen
andere zijn vertrouwen te vestigen. Dat dit doel niet bereikt

werd, ]iet zich verwachten. Maar wel werd van dien tijd

af de Nabü van Borsippa
— want deze was het, zooals uit

de opsclii'iften bhjkt
— met grooten ijver ook in Assyrië

') IE. 61, col. IV, 18 sq.
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gediend. Ook blijft, al droeg zij
niet de vrucht die men

verwachtte, de poging van de koningin en haar dienaar

merkwaardig, als een voorbeeld van propaganda in een

natuurgodsdienst en in zoo ouden tijd.

4. DE GODSDIENST ONDER DE SARGONIDÉN.

Onder de opvolgers van den straksgenoemden Ramman-

nirari III ging het assyrische rijk steeds achteruit en ten

laatste ging het sinds eeuwen heerschende koningshuis,

onmachtig om de zich voortdurend herhalende opstanden te

dempen, te gronde. Maar met de heerschappij van Assur

was het nog lang niet ten einde
; integendeel, zij zou in de

anderhalve eeuw, die nu volgde (745
—

606), het toppunt

van haar bloei en uitbreiding eerst bereiken. Den grond
daartoe legde een machtig veldoverste, Pulu, een man van

vorstelijk geslacht, doch die zich wederrechtelijk van den

troon meester maakte en als koning den roemrijken naam

van Tukulti-pal-ê-sarra (Tiglatpilesar IH) aannam. Toen nu

ook aan de babyIonische dynastie (741) een einde gemaakt
en

zij door een chaldeesch vorst ükin-zir was vervangen,

geklikte het den assyrischen koning dezen te verslaan en

zich op den troon van Babel te zetten, waarop ook zijn

zoon Ululai, als koning Sulman-asaridu (Salmanassar IV),

zich nog vijf jaren handhaafde. Toen echter werd deze in

het oog der Assyriërs onwettige dynastie, door een vorst,

die waarschijnhjk tot een tak van 't oude koningshuis

behoorde en die zich Sargon (Sarru-kênu, de echte koning)

noemde, omvergeworpen.
'

Van nu aan, terwijl zich onder

hem en zijn opvolgers de assyiische oppermacht steeds

verder oost-, noord- en vooral westwaarts uitbreidt, is het

een bestendige worsteling om het bezit van Babel, tusschen

de assyiische en de chaldeesche koningen der zeekust, vooral

die uit het machtige huis Jakin. De Babyloniërs zoeken dan

bij den eenen, dan bij den anderen stemi, maar als
zij
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kunnen, maken zij zich geheel onafhankelijk. Doorgaans echter

worden
zij toch door een assyrischen koning of onderkoning

geregeerd.

Het gevolg van dezen nauweren staatkundigen band was

geen onderdrukking van den godsdienst van Babel en op-

legging van den assyrischen; veeleer was het een inniger

samensmelten tusschen beide. Opmerking verdient, dat niet

alleen de Chaldeërs, blijkens de namen die zij dragen, ver-

eerders der zelfde goden als de Babyloniërs, maar ook de

Assyriërs, die althans een anderen hoofdgod hadden en

door de oproerigheid der Babyloniërs zeer getergd waren,

de goden van Babel en hun tempels niet slechts spaarden,
maar er ook bijzondere hulde en zorg aan wijdden. Zij

volgden daarin het voorbeeld der vroegere assyrische konin-

gen, die 'tzelfde deden zoo dikwijls een krijgstocht naar

het zuiden hen met Babel in aanraking of althans in de

nabijheid der heilige stad bracht. Tiglatpilesar HE vermeldt

niet slechts de offers die hij herhaaldelijk bracht aan de

goden van Babylonië en vooral van de hoofdstad, waaronder

ditmaal, merkwaardig genoeg, ook Asur en Seru'a voorko-

men, maar dat hij ook de hoogste wijding der koningen
van Babel, door het ,grijpen der handen van Bêl (Maru-

duk)" ontviug. In denzelfden geest handelden Sargon, toen

liij
den Chaldeër Maruduk-bal-iddinna H, na een twaalf-

jarige regeering, had verdreven, Asur-ahi-iddinna (Esarhad-

don), zijn kleinzoon, die tijdelijk in Babel rezideerde en de

stad bijzonder begunstigde, en zelfs Asurbanipal (Sardana-

palos), niet alleen toen zijn broeder, de onderkoning èamas-

sum-ukin hem nog gehoorzaamde, maar ook nadat hij den

geweldigen opstand in alle deelen des rijks, aan wier hoofd

deze zich gesteld had, gedempt en de stad Babel na hard-

nekkigen strijd had moeten innemen. Wel werd de stad

getuchtigd, maar de goden en hun heiligdommen werden

geëerbiedigd en de laatste hersteld. Alleen de doldriftige en

wraakzuchtige Sin-ahi-irba (Sinacherib, Sanherib) wist zijn
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woede niet te beteugelen. Hij maakte liet ongehoorzame

Babel, dat gedurig afviel of de regeering in handen van

hem vijandige vorsten legde, met den grond gelijk, slechtte

paleizen en tempels, doorstak de dijken en veranderde zoo

de plaats, waar „de stad der gerechtigheid" (er Idtêni), „de

woning des levens" [subat halati) gestaan had, in een moeras.

De goden zelve, niet alleen de voor eeuwen uit Assur

geroofde, maar ook die van Babel voerde hij mee naar zijn

land. Van de ergernis, die deze gruweldaad zonder twijfel

bij velen verwekte, is de naklank niet tot ons gekomen.
In een despotischen staat als Assyrië kon zij zich niet openhjk

lucht geven. De babylonische lo-oniekschrijver schaamt zich

de vernedering der hoofdstad te vermelden en zegt alleen,

dat nu acht jaren lang geen koning in Babyion regeerde.

In de officiëele stukken wordt
zij verbloemd en de tuchtiging

van Babel toegeschreven aan den toorn van Maruduk, omdat

de babylonische koning Musêzib-Mai-udulc de hulp van den

koning van Elam voor geld uit den tempelschat gekocht
had. Maar nauwelijks was de tiran door een zijner zonen

vermoord, en had zijn geliefde zoon Asurahiddin (Esarhaddon)

den opstand gedempt, den moordenaar bestraft en de regee-

ring aanvaard, of hij haastte zich de heilige stad en haar

tempels te herbouwen. In persoon leidt hij het werk, gedekt
met de laidur^ het gewijde hoofddeksel des konings als

tempel-bouwheer. Te midden van het werk, waarvan her-

haalde laijgstochten, ten laatste naar Egypte, hem aftrokken,

verraste hem de dood, en eerst onder de regeering zijner

zonen, den opperkoning Asurbanipal en den babylonischen

onderkoning Samassumukin, deden de naar Assyiië wegge-
voerde goden hun plechtige intrede in him tempels te Babel.

Na het eindigen van den broederlaijg heeft de assyrische

koning zich beijverd de heiligdommen te Babel enBorsippa
te versieren, vooral de tempels E-sagila en E-zida, aan

wellien laatste hij o. a. vier zilveren stieren wijdde.
In Assyrië bleven Sargon en zijn volgers al de goden
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van het pantheon, ook de jongere babylonische, vereeren.

In zijn nieuwe versterkte zomer-rezidentie Dür-Sarukin

bouwt Sargon, naast andere, ook een tempel voor Nabü, en

als hij daar krijgsgevangenen van allerlei taal en landaard als

inwoners gevestigd heeft, stelt hij wijzen en schriftgeleerden

aan, om hun „de vreeze Gods en des konings" in te scher-

pen. , Dat de eeuwig oorlogvoerende Assyiiërs vooral la-ijgs-

goden zouden aanbidden, laat zich denken. Bijzonder zochten

zij, nevens die van Asur, Nindar, Nergal, de bescherming
van de strenge gewapende Istar van Arbela (Arba'il). Zij

trekt met hen meê ten strijde, verschijnt hun in den droom,

spreekt hun moed in bij 't gevaar en verzekert hen van de

overwinning. En als Esarhaddon tegen zijn oproerigen broe-

der te velde trekt, spreken profetessen en een profeet uit

de tempelschool van Arbela hem moed in, in een reeks van

orakels, die nog bewaard zijn gebleven.

De
*

Sargoniden zijn in de letterkunde, vooral in de gods-

dienstige, vKjtiger dan hun voorgangers bij de Babyloniërs

ter schole gegaan. Tal van heilige teksten hebben zij
doen

afschrijven en in de bibliotheek of het archief van hun paleis

bewaard. Li de oorkonden van hmi eigen tafel-schrijvers

afkomstig, die van grooten vooruitgang in stijl
en samen-

stelling getuigen, treft ons een sterke neiging tot synkre-

tisme, vermenging en samensmelting van verschillende goden-

gestalten. De hoofdgoden worden nauwlijks meer van elkaar

onderscheiden. Li eenzelfde perikoop van een van A§urba-

nipal's inscripties heet Istar dochter van elk der goden van

de hoogste triade en van Asur; met andere woorden, men

gebruikte naar willekeur, als stijlversiering, de namen van

al deze goden, als gelijk van beteekenis, om den hoogste

aan te duiden. Aan Nusku worden in éen volzin Anu, de

oude Bel, Apsu en Maruduk als vader toegekend, waaruit

blijkt, dat ze voor den schi'ijver geen numina meer, maar

enkel iiomina waren ^). De verwarring van Anu met Nindar

') Zie dit en nog andere voorbeelden bij Jensen, Kosmologie, S. 273.
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en Sin heugt misschien al van vroeger, maar in een hymne
uit den tijd van Asurbanipal heet het, dat Anu het leven

van Aêur, den vader der goden, bezit, en wordt Nabü tot

bode gemaakt van An-sar, waarmee hier zeker wel Asur

bedoeld wordt ^). Deze verwarring in het overgeleverde,

nauwkeurig gerangschikte godenstelsel, voor den officiëelen

godsdienst een bewijs van verval, is èen bemjs van voor-

uitgang in 't godsdienstig d,enken en de openbaring van

hooger religieuze behoefte.

*) De hymne (Brit, Mus. K, 100) is nog onuitgegeven, maar vertaald

door Sayce, Hihb. Led., p. 127 f., note 3.



VIJFDE HOOFDSTUK.

DB GODSDIENST IN HET NIEUW-BABYLONISCHE KIJK.

1. NEBUKADREZAE DE GEOOTE.

Nineve lag in puin, het Assyrische rijk bestond niet meer.

Voordat het echter onder de herhaalde aanvallen der Meders

bezAveek, had een Chaldeesch ^) veldoverste, Nabopolassar

(Nabüpalusur), van dat verval der monarchie na den dood

van Asurbanipal gebruik gemaakt, om zich op den troon

van Babel te verheffen en door een huwelijk van zijn zoon

Nebukadrezar (Nabükudurusm-) met een medische prinses,

zich van den gevaarhjken oostelijken nabum' als bondgenoot
te verzekeren. Deze nam wel het eigenüjke Assyrië en al

de noordehjke bezittingen tot aan den Halys in Klein-Azië

in beslag, maar liet den Chaldeër vrij, al de zuidelijke win-

gewesten der gevallen monarchie, tot aan de Middellandsche

zee bij zijn rijk te voegen. Dit nieuw-babylonische, eigenhjk

Chaldeesche rijk is de laatste, korte opflikkering van Babels

macht en glorie geweest.

De koning, die deze ten toppunt voerde, was de groote

zoon van NabojDolassar, Nebukadrezar II, die reeds bij het

leven zijns vaders aan 't hoofd des legers geplaatst, de

Egyptenaren versloeg, en nadat hij hem was opgevolgd, in

1) Zie daarover H. Winckler, Untersuehungen 7Mr altorientalischen

Geschichte, S. 60 if. en mijne Babylon-assyr. Gesehichte, S. 421 f.
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zijn langdurige regeering met vaste hand voortbouwde op
de grondslagen door ISTabopolassar gelegd. Aan hetgeen hij

voor Babel deed, hechtte hijzelf het meest. Van elders weten

wij eenige bijzonderheden van zijn zegevierende krijgstoch-

ten
;

alleen een zeer geschonden Annalenfragment verhaalt,

hoe zijn overwinnend leger in Egypte tot aan de waterval-

len van den Mjl doordrong. In de andere, vrij talrijke,

opschriften, die van hem bewaard bleven, maakt hij er

slechts terloops melding van, om er zijn god voor te danken.

Daar zelfs, waar men allereerst de verkondiging van zijn

krijgsroem zou verwachten, in de inscripties, die hij in

's vijands land op de rotsen bij den Nahr-el-kelb en bij den

Wadi Brissa liet beitelen, maakt hij daarvan niet of nauwe-

Ujks gewag, maar verhaalt hij uitvoerig, wat hij te Babel

tot verheerhjking van Maruduk en Nabü gedaan heeft. Büj

schept geen behagen in de weidsche titels, die vroegere

heerschers en ook nog de Assyriërs bezigden; „koning van

Babel" was de eenige, waarbij alleen nog hoogepriesterhjke

waardigheden gevoegd worden, en de vm'ige vereering, die

zoowel zijn vader als liijzelf voor de twee genoemde goden

koesterden, deed hen, in strijd met de gewoonte hunner

voorgangers, die meestal elders zetelden, te Babel zelf hmi

rezidentie vestigen en hun paleis bouwen in de onmiddelKjke

nabijheid van dat van Marudulc.

Wel maakte die vmige aanbidding van den grooten Bel

van Babel en dien van Borsippa noch Nabopolassar, noch

Nebukadrezar uitsluitend tegenover de andere eerdiensten

der hoofdstad of van de andere steden des rijks. Integendeel,

overal hebben zij
de vervallen tempels hersteld, te Sippar,

Larsa, Ur en elders. Maar de voornaamste zorg werd toch

aan de vele heiligdommen van Babel en Borsippa besteed
;

Nebukadrezar somt er, behalve de twee hoofdtempels, niet

minder dan tien te Babel en zes te Borsippa op. Aan den

bouAv van het Huis van den hoeksteen van hemel en aarde,

de zikm-at of toren van den grooten Maruduk-tempel E-sagila
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te Babel, nam, gelijk dat reeds Esarhaddon gedaan had, de

koning Nabopolassar met zijn beide zonen, Nebukadrezar

en Nabüsu(m)lisir zelf deel. Hijzelf droeg baksteenen en

kalk op liet hoofd, zijn eerstgeborene deed hetzelfde als een

gewoon werkman en de jongste der twee krnide den wagen.

Natuurlijk was dit niet meer dan een openings-ceremonie
van 't werk, en de koning sprak daarbij den zegen uit.

Maar er blijkt uit, hoe heilig dit werk Averd geacht. Zonder

twijfel heeft Nebukadrezar, toen hij koning Avas, hetzelfde ge-

daan. Hem gelukte het den bouw zooAvel van E-sagila als van

E-zida te voltooien en zijn voornaamste opschrift, vergeleken

met een anderen tekst, geeft gelegenheid de inrichting van

een babylonischen hoofdtempel eenigszins te leeren kennen ^).

Die tempel bestond uit verscheiden gebouwen, door éen

of meer voorhoven omsloten, want zij Avaren niet als in

Egypte in een opvolgende reeks gerangschikt, maar de

grootere omvatten de kleinere en in het midden bevond

zich de eigenlijke tempel met zijn voornaamste heiligdommen.

Het middelpunt Averd ingenomen door de straks genoemde

zikurat, een toren in terrassen verdeeld, zooals bij een

hoofdtempel behoorde, doch zooals elke stad er niet meer

dan één bezat. Het aantal verdiepingen verschilde tusschen

twee en zeven; zooAvel die te
^

Babel als te Borsippa hadden

er zeven. Zijn de cijfers, die Smith opgeeft, juist, dan

namen de terrassen in lengte en breedte van den voet naar

den top Anij regelmatig af, maar Avaren de hoogteverschillen

*) Vgl. hierbij mijne „Bemerkimgen über Ê-sagila in Babel und

Ê-zida in Borsippa, zur Zeit Neb. II", in Zeits. f. Assyriol. II, 1887,

S. 179 ff. Uitvoeriger in de werken der K. Akad. van Wetensch., Afd.

Letterk. III. in. 1886, pag. 103 vgg. Daarna verscheen in een Appendix van

A. H. Sayce's Hibbert Leetures, p. 487 ff. Smith's vertaling van een

door hem geA^onden beschrijving, van den hoofdtempel, die mijn oj)mer-

kingen grootendeels bevestigt. Een groote vergissing daarin wijst

Jensen aan. Kosmologie, S. 492 vgg.
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van geheel anderen aard ^). Aan den voet des torens was

het hoofdheiligdom des tempels, de pdpciha van den Heer

der goden Marudnk, die den naam Ê-Jma (huis der rust of

huis der bezwering?) droeg, waarschijnlijk in de nabijheid

daarvan, doch met eene der poorten verbonden, Kd-hilihUy

het heiligdom van Maruduks gade Zarpanitu, aan een andere

zijde, doch ook bij eene poort een E-zida, dat is een hei^

ligdom voor den zoongod Nabü, en weder aan een andere

zijde een kapel voor den vader des hoofdgods, Ea. Volgens
Smith behoorde bij deze laatste nog een kapel voor Nusku,,

bij die voor Nabü eene voor Tasmêtu, zijn gade, en eindelijk

nog een tempel voor Anu en Bêl. Men had dus hier,

behalve den god aan wien het gansche tempelpaleis behoorde

en zijn gezin, de drie hoofdgoden, en, omdat Maruduk en

Nabü beiden hier een te voorname plaats innamen om als

bode van Ea dienst te doen, gaf men dezen den bode van

Bêl, Nusku, daarvoor in de plaats. Het allerheihgste van

den geheelen tempel, de parakJm^ niet een kamer, maar

een kleiner voorwerp, geheel van zilver, door Nebukadrezai*

met goud en ander sieraad overtogen, stond in 't allerhei-

ligste, dat den naam droeg van „glanzende woning, plaats

der lotsbestemmende goden", en was of een soort van

gewijde ark of een troonzetel, waarop Maruduk ten tijde

van het groote nieuwjaarsfeest nederdaalde en omringd van

al de andere goden het lot des konings en des rijks be-

paalde. Waarschijnhjk werd dit voorwerp, Avanneer de god

zijn tempel verliet, geplaatst op het gewijde schip, dat naar

Marudulvs tempel „Schip van Kua" heette en eveneens met

veel kostbaarheden versierd was.

Naar alle waarschijulijldieid maakte E-sagila een deel uit

van het koninklijk hof, evenals "de hoofdtempel van de

^) De zeven verdiepingen, van beneden naar boven gerekend, hadden

dan de volgende afmetingen: 110 + 60 + 20 + 20 + 20 + 20-1-

50 = 300 = de lengte en breedte der basis.
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nieuwe stad van Sargon binnen de wallen van 't paleis lag.

Zeker grensde de babylonische tempel onmiddeDijk aan het

paleis van Nabopolassar en zijn zoon. Een heilige straat

verbond hem met de hoofdstraat van Babel, en ook deze

hadden de beide koningen verbeterd en opgehoogd, om des

te beter geschikt te zijn voor de processies, die bij hooge
feesten gehouden werden. Dan ontmoetten de hoofdgod van

Babel en die van Borsippa, elk in zijn gewijde boot,

elkander en vergezelde zeker de zoon den vader voor een

tijd naar E-sagila.

De groote tempel van den god-zoon Nabü te Borsippa
A A

heette, evenals zijn heiligdom in E-sagila, E-zida, misschien

het „Huis van den waren (zoon)" ^), en was, hoewel kleiner

dan die van Maruduk, op dezelfde wijze ingericht. Om den

toren van zeven verdiepingen, „het Huis van de zeven

afdeelingen van hemel en aarde", waren ook verschillende

heiligdommen geschaard, waarvan die aan Nabü en Nana

gewijd de voornaamste waren. De toren was in Nebuka-

drezar's tijd door regen en onweder en door lange verwaar-

loozing zeer bouwvallig geworden en moest bijna geheel

worden herbouwd, een werk, waardoor hij hoopte zich de

voorsjDraak van den Middelaar bij zijnen vader Maruduk te

verwerven.

Dit wezenlijk twee-eenig godenpaar was, althans voor

Nebukadrezar, het eigenhjk voorwerp zijner aanbidding. Als

koning kon hij aan de goden der verschillende gewesten,

reeds sedert eeuwen in een pantheon verbonden, zijn hulde,

aan hun voorname tempels in de aloude heilige steden en

aan hun vele heiligdommen in de metropolis zijn zorg niet

onthouden. De godsdienst des volks en des rijks was en

bleef polytheïstisch ;
daaraan kon noch wilde hij iets veran-

deren. Maar schoon niet in theorie, in de praktijk was

^) Winckler in Schrader's Keilinschriftl. Bibliotheh, III, 2, S. 35 :

,das gesetzhche Haus".
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Maruduk zijn eigen, eenige god en vereerde hij Nabü als

zijn zoon en openbaring. Uitdrakkelijk betuigt hij, dat hij de

goden en godinnen vreest, om den wil van hun beider geëerden

naam. Maruduk is de god die hem geschapen en die hem

liefheeft, in wiens dienst
liij zijn overwinningen bevocht,

de ongehoorzamen onderwierp en het land regeerde. Vurig
smeekt hij hem, dat hij in zijne genade, die hij over allen

uitstrekt, zijn hooge heerschappij doe liefhebben, de vrees

voor zijne godheid in zijn hart legge en hem alles schenke

wat hem, den god, welgevallig is.

Vergelijkt men de gebeden van Nebukadrezar met die

zijner voorgangers, ook op den troon van Assyrië, dan is

niet te miskennen, dat zij deze in zuiverheid en verhevenlieid

verre overtreffen. Een inniger en dieper vroomheid spreekt

er uit, die van ontwikkeling van 't godsdienstig bewustzijn

getuigt.

2. DE ONDEEGANG VAN flET CHALDEESCHE RIJK.

Na den dood van Nebukadrezar en de zeer korte regeering

van zijn zoon Amil-Maniduk (Evil-Merodach) werd de troon

ingenomen door den moordenaar van dezen laatste, Nergal-
sar-usur (Neriglissar), den afstammehng van een babylonischen

prins, die daarop recht liet gelden als schoonzoon van

Nebukadrezar ^). Het schijnt dat hij in de godsdienstige

politiek geen andere richting volgde dan zijn schoonvader.

Althans de instandhouding en verfraaiing der groote tempels
van Babel en Borsippa gingen ook hem ter harte en zelfs

schijnt hij E-sagila bijzonder te hebben begunstigd.

Een nieuwe omwenteling bracht de regeering in handen

van een anderen rijksgroote uit Babel, Nabü-na'id (Nabone-

*) De meening, dat hij een koningszoon was, ook door mij Babyion.

assyi: Geschïchte, S. 457 ii. 465 nog voorgestaan, rust op een verkeerde

lezing van den tekst. Zie "VVinckler, üntersuchungen, S. 46.
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dos), onder wien het eens zoo roemvoUe rijk ten ondergang

neigde. Hij was een vroom, maar zwak koning, in zijn

vroomheid zelve bekrompen en schroomvallig. Hij beiispt

in zijn voorgangers, dat zij bij 't herstellen der tempels zoo

lichtzinnig te werk gingen en, wanneer
zij den ouden grond-

steen met de stichtingsoorkonde niet vonden, het heiligdom

herbouwden op een plaats, die misschien de van ouds gewijde

niet was. Hij doet anders; geen moeite of kosten ontziet

hij om den grond in wijden omtrek en tot op groote diepte

te ontgraven; en meer dan eens ziet hij zijn ijver schitterend

bekroond. Oorkonden van oude koningen, als Naram-Sin

•en Sagasaltiburiyas, komen aan het licht. Dat is zijn grootste

blijdschap. Dan bouwt
liij tempels in de oude beroemde

hoofdsteden Sippar-Agade, Larsa, Ür, later, op goddehjk
bevel in een droom hem gegeven, te Harran. Te onrechte

heeft men gemeend, dat zijn doel was, de dreigende onlieilen

van zijn rijk af te weren door herstelling van den dienst

van den aiouden hoofdgod van 't rijk van Ur, Sin, en dat

hij daarvoor den dienst van Maruduk verwaarloosde. Voor
V

den dienst van Samas en Anunit althans heeft hij niet

minder geijverd en in de eerste jaren zijner regeering ten

minste erkende hij Maruduk als zijn hoofdgod en was

Babel zijn rezidentie. Maar in de latere jaren werd het

anders. Toen, terwijl zijn zoon, misschien wel dezelfde

Bêl-sar-usur (Belsazar) die vroeger te Ur schijnt gezeteld

te hebben en in de joodsche overlevering de laatste koning

van Babel geworden is, zich aan 't hoofd van het leger te

Sippar bevond, sloot de koning zich op in de stad Têma
en begon den dienst van Marudulv te verwaarloozen. Ofschoon

men voortging in E-sagila en E-zida offers te slachten om
de goddehjke bescherming af te smeeken [Jd salmu), het

groote feest van den aanvang des jaars werd niet meer

gevierd, Nabü werd niet naar Babel gevoerd, Marudulc ging

niet uit hem te gemoet en de koning vertoonde zich niet

in de hoofdstad. Zoo bleef het, ook nadat de jonge perzische
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veroveraar Cynis bij Arbela den Tigris was overgetrokken

en een klein koninkrijk aan de grenzen van Nabonedos'

gebied had veroverd, tot het zestiende of zeventiende

regeeringsjaar van dezen laatste. Toen werd eindelijk weer

een feest tot redding gevierd, waarbij Bel-Maruduk zijn

woning verliet, maar tegelijk werden allerlei goden van de

steden in Babylonië uit hun heiligdommen naar de hoofdstad

gevoerd. Niets mocht baten. Een enkele veldslag besliste

over het lot der oude monarchie; het. leger onder aanvoering

van 's konings zoon werd door de Perzen geslagen, en

toen nu tengevolge daarvan een opstand uitbrak en Sippar

zonder strijd door Cyrus werd ingenomen, was ook Babel

spoedig in zijn macht en Nabonedos zijn gevangene.

"Wat Nabüna id bewogen heeft tot zulk een veranderde

houding tegen den Heer der goden, den eigenlijken nationalen

god van Babylonië, blijft ons duister. Reeds een jaar nadat

Astyages door Cyrus verslagen en deze dus koning van

Medië geworden was, week de babylonische koning uit

Babel en hield het groote feest daar op ;
en toch is dit het

jaar, waarin hij op bevel van Maruduk zelven den Sin-

tempel van Harran herbouwt. Maar zeker is, dat hij daardoor

de machtige priesterschap van Babel en ook zijn volk van

zich vervi'eemdde, en dat hem zoowel de staking van het

Nisan-feest als de invoering der plaatseHjke goden in Suana,

de heilige wijk van Babel, als een groote zonde werd toe-

gerekend. Daarom werd Cyrus niet enkel als een recht-

vaardig koning, als hersteller van orde en vrede, maar ook

als de door Maruduk zelven geroepen redder en de ver-

nieuAver van den nationalen eerdienst met blijdschap inge-

haald. Hij haast zich de goden, die naar Babel gebracht

wai'en, naar hunne zetels terug te voeren en hun tempels
weer in goeden staat te brengen, en zoover wij uit een

geschonden plaats kunnen opmaken, heeft
liij

zelfs zijn zoon

Kambyzes in een tempel van Nabti tot koning doeuAvijden.
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3. VERBREIDING VAN DEN BABYLONISCH-ASSYRISCHEN

GODSDIENST.

De godsdienst der Babyloniërs en Assyriërs behoort,

evenmin als de meeste oude godsdiensten tot die, welke

men zendingsgodsdiensten genoemd heeft; zij werd niet aan

andere volken als een nieuwe heilsleer gepredikt. Toch heb-

ben haar godsdienstige overleveringen en symbolen zich bij

andere natiën verbreid en hebben deze verscheidene eer-

diensten en godheden van Babel en Assur overgenomen.
Van opzettehjke propaganda is dit in den regel niet het

gevolg geweest en betrekkelijk zelden wordt de vereering

van den hoofdgod der veroveraars aan de overwonnen vol-

ken opgelegd. Maar het overwicht der babylonische bescha-

ving, de glans der babylonisch-assyrische heerschappij, de

aloude heiligheid van Babel, spoorden velen tot navolging

ook in 't godsdienstige aan, en deden hen verwachten, dat

de goden van zulk een machtig volk niet te vergeefs kon-

den worden gediend. Hoe JSTanil van Uruk door de Elamie-

ten geroofd en eeuwenlang gediend werd, vermeldden wij

reeds. Later zullen wij zien, hoe die dienst van verschei-

den ontwijfelbaar babylonische goden, zooals ïammuz

(Dumuzi) en de groote Moeder der goden, door geheel

West-Azië verbreid was. Of ook Istar-Astart daartoe behoorde,

dan of
zij

een nog oudere godheid was, die de semietische

vollven sinds voorhistorischen tijd met elkander en misschien

wel met de Egyptenaars gemeen hadden, moet vooreerst

onbeslist blijven. De mythe en eerdienst, die haar met

ïammuz in verbinding brengen, zijn zeker echt-babylonisch.

Zelfs de Grieken verzekeren nog, dat de cultus van Aske-

lon van babylonischen oorsprong was.

Na de ontdelddng der brieven van El-Amarna kan dit

niet meer verwonderen. Deze brieven, door verbonden

koningen en egyptische stadhouders in West-Azië aan twee
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egyptische koningen der 18e dynastie gericht, en alle in

min of meer gewijzigd babylonisch spijkerschrift en meestal

in de babylonische taal geschreven, bewijzen, dat vóór de

opperheerschappij van Egypte in die stxeken, Babel zijn

gezag tot aan de Middellandsche Zee moet hebben uitge-

strekt, zoodat taal en schrift dier voormalige suzerein nog
nadat Egypte haar vervangen had, zelfs in 't verkeer met

de nieuwe heerscheresse, de officiëele bleven. En waar dit

het geval is, kan de overneming van godsdienstige voor-

stellingen, traditiën en gebruiken nauwhjks achterblijven.

Menige overeenkomst van de west-aziatische sage met die

waarvan de babylonische oorsprong vaststaat, wordt daardoor

voldoende verklaard.

En dit bleef zoo in latere tijden, eerst door bemiddeling

van Assyrië, daarna weer rechtstreeks door babylonischen

invloed. In de geschiedenis der godsdiensten van Kanaan,

Penicië, Aram, Israël en Klein-Azië zullen wij daarvan de

sporen vinden. Of de invloed van BabeFs godsdienst zich

vóór de perzische overheersching ook bij zijn oostelijke

naburen, Meders, Perzen, Indiërs, heeft doen gevoelen, is

een vraagstuk, dat nog niet met zekerheid kan worden opge-

lost. Wij zagen de eerste Achaemeniden Maruduk en de

andere goden van Babel vereeren, en het zal ons blijken,

dat onder de latere vorsten uit dat huis babylonische eer-

diensten in den zarathustrischen godsdienstwerden opgenomen.
Dit is zeker, eeuwen na den val van Babel leefde de

oude godsdienst nog voort. Welke historische waarde ook

aan 't verhaal in 't boek Esther moet toegekend worden,

opmerkehjk is, dat de daarin voorkomende joodsche hoofd-

personen aan 't hof van den perzischen koning te Susa

naar Maruduk en lêtar heeten. Dat in den hellenistischen

tijd, onder den invloed van 't heerschend synl^retisme,

babylonische eerdiensten, al of niet met perzische vermengd,
hun weg naar 't verre westen vonden en chaldeesche ster-

renwichelaars daar een groote rol speelden, is bekend.

I. 13



ZESDE HOOFDSTUK.

KAEAICTERISTIEK EN WAAEDEERINa VAN DEN BABYLONISCH-

ASSYRISCHEN GODSDIENST.

1. STANDPUNT VAN ONTWIKKELING.

Bij de bepaling van het standpunt van ontwikkeling,

waarop een natuurgodsdienst staat, heeft men natuurlijk te

letten op den hoogsten trap, dien Mj in zijn ontwikkeling

bereikt heeft, en mag men hem niet beoordeelen, 'tzij
naar

'tgeen hij was in zijn eerste beginselen, 'tzij naar 'tgeen hij

geworden is in de dagen van zijn verval. In de eeuwen,

toen het sumerische deel der bevolking of nog onvermengd

was, öf althans het semietische nog geheel overheerschte,

waren de vereerde wezens nog meer demonen dan goden,

werden zij veelal in geheele of gedeeltehjke dierengestalte

voorgesteld en namen bezweringen en tooverwerkingen nog
een zeer voorname, zoo niet de voornaamste plaats bij den

eeredienst in. Ware deze godsdienst op dit standpunt bhjven

staan, hij zou tot de polydaemonistisch-magische en theri-

anthropische moeten gerekend worden. Maar hij is daarop
niet gebleven. Wel zijn evenals in Egypte die oude voor-

stellingen en gebruiken niet opgegeven, maar zoowel in den

officiëelen als in den volksgodsdienst behouden. Doch zij

zijn op den achtergrond geraakt en met iets hoogers ver-

bonden. De androcefale leeuwen en stieren zijn deurwachters

der paleizen en tempels, de godengestalten met arendskop
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zijn genii of beschermgeesten, monsters met ledematen van

allerlei gedierten zijn booze demonen, verscheidene hunner

zijn halfgoden of heroën der sage geworden ; de hooge goden
zelven worden alleen in zuiver menscheHjke gedaante afge-

beeld of gedacht. Alleen opdat men ze herkenne, plaatst

men ze op hun heilig dier of verandert den ouden vischgod
in een menschvormig wezen met een vischhuid als huik en

mantel. Van eigenlijken dierendienst, misschien aan de oude

Sumeriërs niet vreemd, is in den tijd der semietische heer-

schappij geen spoor meer. En blijven ook de magische
tooverformulen en litanieën in zwang, zij worden nu steeds

aan schoone hymnen of boetpsalmen vastgehecht. Kortom,
de oude mythische wezens der Sumeriërs en' hun gebruiken
nemen in den babylonisch-assyrischen godsdienst geen hoogere

plaats in dan de pelasgische in de mythologie en den eer-

dienst der Hellenen.

Evenmin als de overleveringen uit den oud-sumerischen

eerdienst recht geven den babylonisch-assyrischen godsdienst

onder de magische en therianthropische te rangschil^ken,

mag men hem, op grond van eenige plaatsen uit het Oude

Testament, beschouwen als niet meer dan eene vereering

van de hemellichamen, als datgene wat men vroeger met

een twijfelachtigen naam Sabeïsme noemde. Vereering van

zon- en maangoden heeft hij inderdaad met alle godsdiensten

der oudheid gemeen ; wij zagen echter reeds dat deze goden
niet louter de zichtbare hemellichamen zelven^ maar hooger

lichtgoden waren, die zich daarin openbaarden. Sterrendienst

neemt, naarmate zij
in astronomische kennis vooruitgingen,

een steeds voornamer plaats in de rehgie der Babyloniërs

en Assyriërs in. Vooral de planeten, die
zij waarschijnhjk

het eerst van de vaste sterren leerden onderscheiden, brachten

zij met sommige hunner godheden in verband, Venus als

morgen- en avondster met Istar en de groote Bêlit, Mer-

ciu-ius met Nabü, Mars met Nergal, Jupiter met Maruduk,

Saturnus met Nindar, en ook aan andere hmmer hoogste
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goden, zooals Anii, Bel den onde en Ea, wezen zij
hun

plaats aan den hemel in een ster of gesternte toe ^). Op
den stand der hemellichamen werd steeds acht gegeven, en,

overtuigd dat die samenhing met hetgeen er voorviel op
aarde en de goden daarin him wil aan de menschen te

kennen gaven, hield men er bij belangrijke gebeurtenissen

nauwkemig aanteekening van, om er voorspellingen omtrent

de naaste toekomst uit af te leiden. De astrologie was in

Babel en Assur tot een' soort van wetenschap verheven,

waaruit de astronomie is voortgekomen. Ook was elke dag
aan een of meer goden gewijd, van den Ten dag der maand

af was om de zeven dagen en bovendien de 19e een rust-

dag (sabattu), die vooral door den koning en de priesters

als een vasten- en boetedag werd gehouden, en elke tiende

dag was een vreugdedag, waarop géén boetpsalm mocht

worden aangeheven. In dit alles staat de babylonisch-assy-

rische rehgie niet lager dan alle, zelfs de beschaafdste,

natum-godsdiensten der oudheid
; hooger zelfs, in zoover

het, ofschoon uit animistischen bodem opgewassen, verstan-

diger geregeld en op juister waarneming gegrond was. En
daarnaar moet zij beoordeeld worden, niet naar de gebrekkige

nabootsingen van naburige vorsten, noch naar de kwakzal-

verijen eener verloopen chaldeesche priesterschap, die na

den val des rijks met haar vermeende tooverkunsten munt

poogde te slaan uit het bijgeloof der westersche volken.

In de godsleer staat zij even hoog als de egyptische

godsdienst. Wij zagen reeds, dat
zij het nooit tot besKst

monotheïsme gebracht heeft, maar dat zij toch de uiterste

grenzen van het monarchisch polytheïsme genaderd is.

1) Men zie hierover de schoone onderzoekingen van Jensen in zijn

Kosmologie, passim.
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2. KARAI^TERISTIEK.

De karakteristiek van een godsdienst is de kenschetsing
van de richting, .waarin hij zich heeft ontwikkeld. Bij den

godsdienst, waarmede wij ons thans bezighouden, is die

richting buiten twijfel dezelfde, die wij bij alle zoogenaamd
semietische godsdiensten waarnemen. Hoeveel bestanddeelen

van een vroegeren godsdienst, die zoo goed als zeker tot

de niet-semietische moet gerekend worden, er in opgenomen
en bewaard werden, het karakter van dezen godsdienst is

semietisch, al is dit nog niet zoo scherp geteekend als bij

de later en hooger ontwikkelde volken der familie, met name

de Israëlieten en de Arabieren.

Dat
zij zich van de goden in 't -algemeen geen andere

voorstelling maakten dan hun stamverwanten, blijkt uit de

overeenkomst in algemeene namen : ilu, bekt en bêUt^ malik,

die alle hoogheid en heerschappij aanduiden. Het geloof in

hun immanentie ontbreekt niet geheel, maar zij worden toch

overwegend transcendent opgevat, al geschiedt dit hier nog
niet zoo eenzijdig als bij jongere semietische natiën. Den

tegenzin tegen 't vereeren van goden, die als boos of

geweldig, als oorsprongen van 't kwaad gelden
— een

tegenzin, die bij de Ariërs immer toeneemt — kennen
zij

evemnia als hmi broedervolken. En zij onderscheiden zich

evenals deze laatste, zoowel van de Ariërs als van de

Egyptenaars daardoor, dat zij vreemde goden niet of zelden

dulden
; hun eigen goden zijn de eenig ware, wie te

weerstaan goddeloosheid is. Ook het voorname theokratische

leerstuk der Semieten, het geloof in de onbepaalde opper-
macht der godheid, zij

het ook getemperd door de erkenning

harer rechtvaardigheid, barmhartigheid en genade, was bij

Babyloniërs en Assyriërs diep geworteld. Dit leerstuk be-

heerscht al de daden der koningen, die zich als hmi plaats-

vervangers op aarde en de uitvoerders van den goddelijken
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wil beschouwen. Natuurlijk bleef dit eenigszins primitief

geloof in een rechtvaardig en voorzienig wereldbestuur ook

bij hen nog binnen de enge grenzen der nationale bela-oni-

penheid.

Wij zagen, dat het koningschap bij de Babyloniërs zoowel

als bij de Assyriërs uit het priesterschap was voortgesproten

en gaarne namen de vorsten steeds de titels issaJcku stru of

„opperste hoogeprièster" en zelfs sangu^ eenvoudig „priester",

aan. Daarnevens stonden nog andere priesterrangen, Magiërs

{malihi^ vgl. Jerem. 89, 3), toovenaars {issêbi, asibi), zoen-

priestérs (mmki), die de reinigingsofPers verrichtten, orakels

en droomen uitlegden en door bezweringen kranken genazen,

maar of deze namen verschillende soorten aanduiden en de

ook voorkomende nabê of profeten al of niet van hen

onderscheiden waren, is thans nog niet uit te maken. Zeker

hebben zij
in Assjnrië nooit zulk een macht uitgeoefend als

in Egypte, al is er grond te vermoeden, dat zij
in Babel

een overwegenden invloed uitoefenden.

Naar de afbeeldingen te oordeelen, kenmerken de offers

{nindabu, „gave", m/m, „plengoffer") en de eerdienst {pis

MM, „opheffing der handen", ook wel liptat katt, „vouwen
der handen") zich door eenvoudigheid. Men brengt geiten

en hinden, vruchten en wijgeschenlven. Van een gewijde

prostitutie, omtrent wier eigenaardige imichting te Babel

Herodotos een niet volkomen geloofwaardig bericht geeft,

en van menschenoffers, die men op grond van een bijbelsch

bericht i) aan de Babyloniërs heeft toegesclireven, blijkt uit

de gedenkteekenen en teksten niets met zekerheid, ofschoon

althans de Assyriërs, die er behagen in schiepen de gruwe-

lijke martelingen der krijgsgevangenen af te beelden, niet

1) 2 Koningen 17, 24. Maar Halévy heeft terecht betwijfeld of het

daargenoemde Sefarvaïm wel met Sippar in Babylonië mag worden

gelijk gesteld. Hij zocht de jilaats met meer waarschijnlijkheid in

Aramea.
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geschroomd zouden hebben ook van de menschenoffers een

afbeelding te geven of althans melding te maken.

Ten opzichte van het geloof in onsterfelijldieid staan de

Babyloniërs tusschen de Egyptenaars en de andere Semieten

in. Het is bij hen nog niet zoozeer op den achtergrond

getreden als bij verscheidene der laatsten, maar neemt ook

niet zulk een voorname plaats in als bij de eerstgenoemden.

Maar dat het bij hen bestond, blijkt uit de epitheta door

hen aan sommige hunner goden gegeven, uit de mythische

voorstelling der onderwereld, waar tevens de bron des levens

is, uit verschillende plaatsen hunner gewijde liederen en uit

hun zorg voor de dooden.

3. WAAEDEERESTG.

Dè innige vroomheid, de diep religieuze zin, waardoor de

Semieten zich zelfs in hun afdwalingen onderscheiden, ver-

loochenden zich ook bij de Babyloniërs niet. Het geheele

leven wordt ook bij hen door den godsdienst beheerscht.

Omtrent de wijze waarop de godheid zich aan de menschen

openbaart en dezen met haar verkeeren, hebben
zij nog

dezelfde denkbeelden die men overal in de oudheid aan-

treft, en die zelfs in Israël nog gangbaar waren. Eecht-

streeksche theofanieën of openbaringen behooren volgens hen

tot den tijd, toen halfgoden en heroën de menschheid

bestuurden. Zelfs de boden der hooge goden, hun zonen en

dochters, die in de mythische geschiedenis hun bevelen over-

brengen en wederkeerig als middelaars der lagere wezens

bij hen werkzaam zijn, Maruduk, Nabü, Nusku, Istar, staan

met de menschen niet meer in onmiddellijk verkeer, maar

verschijnen hun alleen in den droom, of spreken tot hen

in raadselachtige teekenen of geheimzinnige orakels. Maar

het stond ieder vrij zich rechtstreeks tot de godheid te

wenden en tot haar te bidden. Ook dit hadden
zij met alle

volken der oudheid gemeen, dat zij overtuigd waren, door
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verdienstelijke werken, met name het stichten en verfraaien van

tempels, het brengen van rijke gaven en offers, in éen

woord, door zorg voor den eeredienst zich de gunst en

genade 'der goden te kunnen verzekeren. Maar in gods-
diensten vrij wat hooger staande dan de hunne, zelfs in

het middeneeuwsche Christendom, en waarlijk niet in dit

alleen, treffen wij hetzelfde denkbeeld aan en wordt het

op even naïeve wijze uitgesproken. De godsdienst van

Israël, zooals hij geworden is door de profeten der 8*^ eeuw

en later, verheft zich in reinheid en in verhevenheid van

voorstelling verre boven den hunnen. Maar de geest die

zich bij deze profeten zoo heerlijk openbaart, spreekt zich

nu en dan ook in de godsdienstige liederen van Babel en

Assur uit. Vooral in die merkwaardige boetpsalmen en

klaagzangen, waarvan een aantal bewaard bleef en die, hoe

oud ook waarschijnlijk, zeker van semietische dichters

afkomstig zijn. Verscheiden plaatsen dier psahnen komen

in toon en geest met de hebreeuwsche overeen, al onder-

scheiden zij zich daarvan in een voornaam punt, namelijk,

dat zij nog niet op een beslist monotheïstisch geloof gegrond

zijn. Want al zijn zij
in den regel tot éene, voor den dich-

ter dan de hoogste godheid, gericht, zij roepen tevens het

middelaarschap van een aantal andere in. Maar omdat die

goden hier ook niet anders dan middelaars zijn, doet hun

vermelding aan de innigheid der persoonlijke betrekking

tusschen den mensch en den god dien hij aanbidt weinig

afbreuk. Bovendien wordt soms in 't geheel geen bepaalde

god genoemd en is zoo de grens van 't monotheïsme

bereikt, al wordt
zij

niet overschreden.

De babylonisch-assyrische godsdienst is nog een natuur-

godsdienst en nog niet een van die welke men supranatu-

ralistische of ethische genoemd heeft. Toch wordt hij zeer

bepaald met ethische overtuigmgen en gedachten in verband

gebracht. Wij zagen reeds, dat de goden beschouwd wer-

den als handhavers van waarheid en recht, bestierders van
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eene, zij
't nog gebreld?;ig voorgestelde, natuurlijke en zede-

lijke wereldorde. Van deze goden, hun scheppers en bestier-

ders, voelden de vromen zich in alles afhankelijk en aan

hen dankten
zij hun voorspoed en hun overwinningen. Doch

viel hun onheil, tegenspoed, ziekte ten deel, dan zagen zij

daarin een uiting van den toorn der goden, dien zij
door

hun bewuste of onbewuste zonde hadden opgewekt, en dan

deden
zij

al wat
zij konden om daarvoor vergeving en, wat

zij als noodzakelijk daaiTaee verbonden beschouwden, afwen-

ding van straf te erlangen. De zonde en haar gevolgen

scherp van elkander te onderscheiden, hadden zij nog niet

geleerd. Maar diep werd
zij gevoeld en opgevat als afdwaling

van den rechten weg, verduistering en onreinheid, vijand-

schap tegen God. Verstaan wij de plaatsen, die daarop

betrekking hebben, wèl, dan stelde men zich voor, dat ieder

mensch zijn eigen beschermgod had, eenigermate met zijn

beter ik vereenzelvigd. Zondigde hij, dan verliet hem die

god, maar was toch in de eerste plaats zijn voorspraak om
voor hem vergeving te erlangen en den goddeüjken toorn in

genade te doen verkeeren.

Zoo kan de godsdienst, die in 't stroomgebied der twee

rivieren bloeide, de vergelijking met dien van Egypte zeer

wel doorstaan. Stond hij in zijn oudsten, niet-semietischen

vorm waarschijnlijk lager dan de egyptische op het toppunt

zijner ontwikkeling, de Semieten hebben hem een groote

schrede verder gebracht. Hij heeft ook oude, animistische

bestanddeelen opgenomen, maar niet in zoo grooten getale

en niet in zoo onnoozelen vorm, en hij heeft ze beter ver-

werkt dan dit in Egypte geschiedde. Bij alle verschil met

den godsdienst van Israël in zijn vollen wasdom, is hij

daarmee toch innig verwant, en hij staat aan 't begin eener

ontwikl^elingsrij, waarvan het profetisch Mozaïsme het slot is.
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DE GODSDIENST IN YOOR-AZIË.

B E o N N E N.

Inheemsche bronnen voor de kennis der semietische gods-

diensten van Yoor-Azië,
— waarmede hier de landen

tusschen den Eiifraat en de Middellandsche zee bedoeld

worden, met uitzondering van Klein-Azië,
—

zijn schaarscli,

voor de godsdienstgeschiedenis van weinig beteekenis en

nieest uit later tijd afkomstig. Zij zijn zoo goed als uit-

sluitend epigrafisch, en beduiden daarom met name voor

de mythologie al zeer weinig. Want zij geven ons de namen

der goden en enkele hunner attributen, maar zelfs de lezing

van verscheidene dier namen is onzeker. Iets meer licht

verspreiden ze over den eerdienst en degenen die hem

leidden, en de vele saamgestelde namen, in de opschriften

vermeld, vergunnen ons althans te besluiten, dat de religieuze

denkbeelden der West-Semieten in aard niet van die hunner

oostelijke en zuidelijke stamverwanten verschilden. Intusschen

is de winst, die de ontdekking en bestudeering van deze

tahijke opschriften, die thans in een Corpus worden bijeen-

gebracht, voor de godsdienstgeschiedenis van West-Azië

'heeft opgeleverd, niet te versmaden, en doen
zij ons de

berichten uit andere bronnen geput beter verstaan. Naast

de opschriften komen ook eenige afbeeldingen op monu-

menten en munten in aanmerking, waarvan echter ook de

meeste dagteekenen uit een tijd, toen het Hellenisme de

inheemsche traditiën reeds belangrijk had gewijzigd. Daaren-

I. 14
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tegen is de steen van Koning Mesa van Mo'ab èn door

zijn hooge oudheid, èn door zijn belangrijken inhoud een

getuigenis van buitengewone waarde.

Het is zeer de vraag, of de zoogenaamde fragmenten van

Sanchoniathon (Sakun-yitten), die over de fenicische theogonie

en mythologie handelen, aan een oorspronkelijk fenicisch

werk ontleend zijn. Filo Herennius van Byblos, een tijdgenoot

van H^drianus, heet zulk een werk vertaald of vrij over-

gebracht te hebben en fragmenten daarvan vindt men bij

Eusebius en Porfyrius. Maar, ofschoon verscheiden geleerden

van naam niet onwaarschijnlijk achtten, dat de byblische

filosoof oude oorkonden verwerkt en vergriekscht heeft,

anderen, zooals Graaf Baudissin ^) twijfelen daaraan sterk;

en men moet toegeven dat de inhoud van de fragmenten

veel grond tot zulken twijfel geeft. In elk geval is het

moeilijk het oude en echte van het door Filo daaraan toege-

voegde te scheiden en nog moeilijker den tijd, waarin het

origineel zou zijn opgesteld, te bepalen ; immers, men weifelt

tusschen den tijd van Salomo en dien der Seleuciden.

Nog veel trem-iger is het gesteld met de bronnen waaruit

de kennis van de godsdiensten der niet-semietische volken

van Voor-Azië, die men gewoonlijk onder den naam Hittieten

samenvat, moet geput worden. Aan monumenten; de meeste

zelfs van opschriften voorzien, ontbreekt hefc niet. Zij getui-

gen van een eigenaardige, doch blijkbaar onder babylonisch-

assyrischen invloed staande beschaving, die te Hamath^

Aleppo en Karchemish haar middelpunten had, doch zich

over geheel Klein-Azië verbreid had. Maar de hiëroglyfen

waarin de teksten geschreven zijn, zijn nog niet ontcijferd;

en wij zijn dus genoodzaakt naar de beteekenis der religieuze

voorstellingen te raden. (Zie blz. 102.)

Het gezegde omtrent de semietische godsdiensten van

Voor-Azië en de bronnen waaruit zij gekend worden, is

^) Studiën zur semitischen Eeligionsgeschichte, I. Leipz. 1876.
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natuurlijk niet van toepassing op den Mozaïschen godsdienst.

De oorkonden van deze religie maken een geschiedbron uit

van den eersten rang, ofschoon de strekking dier geschriften,

welke bovenal godsdienstig belang hebben, op keus en voor-

stelling der historische voorvallen die
zij verhalen niet zon-

der merkbaren invloed gebleven is. Daar wij voor de eigen-

lijke geschiedenis van den godsdienst van Israël naar andere

werken moeten verwijzen en dien hier alleen behandelen in

zijn verhouding tot de andere in Kanaan en den omtrek

heerschende godsdiensten, behoeven wij ons met de geschie-

denis en critiek van de boeken des Ouden Verbonds niet

nader bezig te houden. Dat zij
ook voor de kennis der

oude landsgodsdiensten van Kanaan en sommige omwonende

volken kostelijke mededeelingen bevatten, is aan ieder bekend.

De opschriften, die de krijgstochten der 'Assyrische konin-

gen in Voor-Azië beschrijven, leeren omtrent den godsdienst

dier landstreken wel niet veel nieuws, maar bevestigen toch

het van elders bekende. Hetzelfde kan van sommige egyp-

tische bronnen gezegd worden.

De grieksche schrijvers, bij wie nu en dan een enkel bericht

omtrent de godsdiensten waarmede wij ons hier bezighouden

voorkomt, zijn hoofdzakelijk dezelfden, die reeds in de beide

voorgaande Boeken vermeld werden. Doch twee andere

moeten wij hier in 't bijzonder noemen. De een is Menan-

der de Efeziër, van wiens Phoenidca bij Flavius Josephus,

Clemens Alexandrinus en Johannes Lydus korte fragmenten
bewaard bleven. Juist over den godsdienst bevatten zij echter

weinig. Veel belangrijker is de schrijver van het geschrift

UsQÏ rfis ZvQirig &eov, een werkje, gewoonlijk, doch te onrechte,

aan Lucianus toegeschreven. De schrijver, die zich een

Assyriër noemt, verhaalt wat
liij

zelf gezien en omtrent de

oudheid van de priesters vernomen heeft. Hij .spreekt van

de voornaamste tempels van Fenicië, die hij zelf bezocht

heeft, doch beschrijft vooral uitvoerig de heiligdommen en

den dienst der Syrische godin te Hierapolis in Syrië (Bam-
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byke), waarvan hij zelf een der ingewijden was. Wel schetst

hij de voorstellingen en gebruiken, zooals zij
in zijn tijd,

dus eerst na het begin onzer jaartelling, bestonden, maar

bij de bekende taaiheid van godsdienstige inzettingen en

overleveringen zullen dezen althans destijds in hoofdzaak

niet veel verschild hebben van 't geen in vroeger eeuwen

gewoonte was, en in elk geval mag zijn beschrijving van dezen

plaatselijken eerdienst beschouwd worden als een leerzaam

beeld van de godsvereering die in geheel Voor-Azië heerschte.



EERSTE HOOFDSTUK.

INLEIDEND.

1. METHODE IN DIT BOEK TB VOLGEN.

"Wij zijn genoodzaakt in dit boek een andere methode te

volgen dan in de vorige. Immers, de godsdiensten, waarmede

wij ons nu moeten bezighouden, hebben eigenhjk geen

geschiedenis. De bronnen, waarover ^vij beschikken en

waarvan hierboven rekenschap werd gegeven, stellen ons

niet in staat te beschrijven hoe zij zich in de eeuwen van

haar bestaan ontwikkeld hebben, al mogen wij aannemen,
dat zij in verschillende tijdperken belangrijke wijzigingen

hebben ondergaan. Wij moeten ons dus bepalen tot de mede-

deeling, of liever de korte samenvatting van 't geen ons

aangaande de voor-aziatische godsdiensten bekend is, met

aanduiding van datgene wat zij
met elkander gemeen hadden

en van datgene waarin
zij

van elkander onderscheiden zijn.

De eenige religie uit dezen kring, voor wier kennis de

bronnen rijker vloeien en van wier ontwikkeling wij ons,

door het wetenschappelijk onderzoek der laatste jareU; een

waarschijnlijke voorstelHng kunnen vormen, is die van Israël.

Van haar kan wel gezegd worden, dat
zij eene geschiedenis

heeft, al loopen de opvattingen dier geschiedenis bij de ge-

leerden, naar gelang van hun richting, ook wijd uiteen.

Maar al is de godsdienst van Israël van alle semiotische

religiën, de mohammedaansche niet uitgesloten, de belang-
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rijkste, en van alle religiën der oudheid de hoogste, wij

mogen hier van haar geschiedenis geen uitvoerige beschrij-

ving geven. Het zou slechts een oppervlakkige herhahng
kunnen zijn van 't geen door hen, die van dit onderwerp
een bijzondere studie gemaakt hebben, geleverd is, en door

hen, voor wie dit werk in de eerste plaats bestemd is,

opzettelijk moet worden bestudeerd. Wij moeten dus voor

de kennis van de Israëlietische religie en haar geschiedenis

naar werken als die van Kuenen, Wellhausen, Stade, Kittel

en anderen verwijzen, en onderstellen dat onze lezers daar-

van genoegzaam op de hoogte zijn. Wat ons met betrekking

tot den godsdienst van Israël te doen staat en door den

aanleg van dit werk vereischt wordt is : den ontwikkelings-

gang dier religie in groote trekken te schetsen en vooral te

onderzoeken, in welke verhouding zij, in de verschillende

tijdperken harer geschiedenis, tot de godsdiensten van Israëls

stamverwanten en naburen gestaan heeft, en welken invloed

de godsdiensten der groote volken, die elkander het opper-

gezag over de kleine staten aan den rechter Eufraatoever

betwistten, zoowel op die van Israël als op die van de

andere west-aziatisclie stammen hebben uitgeoefend. Schijnt

zoo de omvang van dit Boek niet in overeenstemming met

het gewicht van den godsdienst, waarin de semietische

religiën der oudheid haar toppunt bereikten, de beperking

is opzettelijk en heeft juist in de buitengewone beteekenis

van Israël haar grond.

2. HET LAND EN DE VOLKEN.

Het land, waar de volken met wier godsdienst wij ons

gaan bezighouden woonden, strekt zich uit van den Eufraat

in 't Oosten tot aan de Middellandsche Zee, de zee van

den zonsondergang, zoOals de Assyriërs haar noemden, ten

westen, en wordt ten noorden door het latere Armenië,

het oude JSTairi en Urartu, ten zuiden en ten zuidoosten
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door de Arabische woestijn begrensd. Het oostelijk deel is,

tot dicht bij den Eufraatoever, eveneens woestijn, alleen

voor zwervende stammen bewoonbaar ;
het westeHjk gedeelte,

van hooge woudgebergten^ Hermon, Libanon en Antilibanos

doorsneden en ten noorden uitloopend op de gebergten

Amanos, Tauros en Antitauros, is aan beide zijden dier

gebergten en van de rivieren Jordaan en Orontes, meeren-

deels vruchtbaar land, waar rijke steden bloeiden en kleine

staten zich vormden, die somtijds waagden saamverbonden

de macht hunner heerschzuchtige naburen, Babyloniërs,

Assyriërs en Egyptenaars te trotseeren, doch meestal onder-

ling verdeeld en aan een dezer groote rijken onderworpen,

of althans schatplichtig waren. Ten westen der hooge

bergen strekte zich langs de zeekust een smalle, noordwaarts

steeds enger wordende, strook lands uit. Deze was bezaaid

met handelssteden uit kleine visschersdorpen gegroeid, wier

inwoners wel genoodzaakt waren, hun bestaan in de zeevaart

te zoeken. De oudste godsdienstige middelpunten in deze

streken waren bronnen; zoowel in de woestijn als in de

weelderige valleien, maar vooral de hoogten der vlakte en

de holen of toppen der bergen, later eerst de vaste neder-

zettingen der stammen en de groote middelpunten van den

handel. Men heeft terecht opgemerkt (Pietschmann), dat de

voornaamste goden der kuststeden geen eigenlijke zeegoden

waren, waaruit volgt, dat de godsdienstige overlevering zich

reeds had vastgezet, voordat de bewoners dier steden zich

daar gevestigd hadden en de oude goden daar slechts werden

gelokaliseerd.

Misschien waren de oudste bewoners dezer landen geen
Semieten. Er is echter geen grond tot het vermoeden, dat de

Hittieten (egypt. Heta, assyr. Hatti, hebr. Hittlm), met wie

de assyrische koningen bestendig oorlog voerden en die

reeds vóór de 15^ eeuw niet onbelangrijke staten aan den

rechter Eufraatoever, in de 13® eeuw een machtig rijk aan

den Orontes gesticht hadden, de nazaten eener oorspronke-
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lijke bevolking waren. Semieten waren
zij

zeker niet, zooals

de namen hmmer koningen en de taal, die deze in hun

brieven aan de Farao's bezigen, uitwijzen, al waren ze in

Syrië reeds vroeg met Arameërs vermengd en al werden

ze daarom van dezen niet altijd nauwkeurig onderscheiden.

De overbhjfselen hunner eigenaardige beschaving, veelal van

opschriften in nog niet ontcijferde hiëroglyfen voorzien, te

Hamath en nabij het oude Karchemis gevonden, komen in

karakter overeen met oude monumenten in Kappadocië en

zelfs in Frygië en Lydië ontdekt. Daaruit heeft men opge-

maakt, dat de heerschappij van 't Hittietenrijk zich zoover

heeft uitgestrekt. Hoe dit
zij,

in elk geval scliijnen de stammen,

die van Kappadokië uit hun invloed tot in het westen van

Klein-Azië uitoefenden, verwanten der Hittieten aan den

Orontes te zijn geweest. De Patineërs, die nabij den

Amanus, niet ver van de zeekust woonden, waren dat

zonder twijfel. Jensen belooft het bewijs te leveren, dat zij

Ariërs (Indogermanen) waren, naast verwant aan de latere

Armeniërs.

De Arameërs, dezelfden die de Grieken Syriërs noemden,

een naam, niet, zooals meest wordt aangenomen uit dien der

Assyriërs verbasterd, maar misschien aan een nabij Klein-

Azië- wonenden arameeschen volksstam {8uri) ontleend —
de Arameërs of Syriërs waren zeker Semieten. De vroegste

krijgsberichten der assyrische koningen wettigen het ver-

moeden, dat zij oudtijds tot in Noord-Mesopotamië tusschen

Eufraat en Tigris waren doorgedrongen en er zelfs neder-

zettingen hadden. Zij werden vandaar door de assyrische

wapenen verdreven en wendden zich deels naar het Zuiden,

waar men hen in Babylonië tot oostelijk van den Tigris

vindt, deels naar het Westen, waar zij
het gansche gebied

tusschen den Eufraat en den Libanon, tusschen Aleppo en

de Arabische woestijn overstroomden, zich met de Hittieten

vermengden, eindelijk aan de overmacht van dezen een

einde maakten en te Hamath, te Damaskus, en elders de
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zetels stichtten van koninkrijken, die in de geschiedenis een

zekere rol hebben gespeeld.

In het Zuidwesten woonden de Kanaaneërs, van den

rechter Jordaanoever tot aan de zee, en reeds in overouden

tijd hadden zij
zich vandaar uit langs de zeekust verbreid.

Tot hen behoorden de Amorieten (zoo dit niet een andere

naam voor 't geheele volk is) en het beroemdste handels-

volk der oudheid, dat wij in navolging van de Grieken de

Feniciërs noemen. Zij. spraken een semietische taal, zoowel

aan 't Arameesch als aan 't Hebreeuwsch nauw verwant.

Van welke zijde zij
het land zijn ingetrokken, kan niet met

zekerheid worden gezegd. Een oude overlevering, bij Ple-

rodotos bewaard, spreekt van de Erythreesche zee, dat is

de Perzische golf, als het uitgangspunt hunner zwerftochten.

Maar men' mag daarop niet veel vertrouwen. Naar alle waar-

schijnlijkheid kwamen zij
uit het Zuiden of Zuid-Oosten.

Al deze volken moeten, korter of langer voorde 15e eeuw

V. C, onderworpen zijn geweest aan Babylonisch gezag.

Anders is onverklaarbaar, waarom zij, door de Egyptische

koningen der 18e dynastie aan hun opperheerschappij onder-

worpen, in hun verkeer met den Suzerein bijkans allen de

taal, en zelfs degenen die hun eigen taal gebruikten, het

eenigszins gewijzigd schrift der Babyloniërs bezigden, zooals

de te El-Amarna gevonden brieven bewijzen. Zeker blijkt

daaruit dat zij hun beschaving aan Babel ontleenden, iets

wat bij de beoordeeling hunner godsdienstige overleveringen

en gebruiken niet uit het oog mag worden verloren. Immers,

wanneer taal en schrift der vroegere heerschers, ook nadat

hun oppermacht reeds lang had opgehouden, nog steeds de

officieele bleven, dan moet men hun geestelijke meerderheid

wel diep gevoeld hebben en kan ook hun godsdienst niet

zonder invloed op den inheemschen zijn gebleven.

De laatsten die zich in en bij Kanaan vestigden waren

de Filistijnen en, waarschijnlijk iets vroeger, de Hebreen,

hun erfvijanden. Vanwaar de eerstgenoemden afkomstig
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M'aren, ligt geheel in het duister, want de ligging van hun

stamland Kaftor is onbekend. Waarschijnlijk kwamen zij,

al is 't langs een omweg, uit arameesche streken; althans

hun godsdienst wijst daarheen (E. Meyer). De Hebreen

noemen Ur-Kasdim (ür der Chaldeën, wat men thans meestal,

doch alleen op den klank, voor Ur in Zuid-Babylonië houdt)

en meer bepaaldelijk Harran als de woonplaats hunner

stamvaders, 'tgeen bij hen een zuiver nationale, en niet eene

aan de Kanaaneërs ontleende overlevering is. Wij komen

er op terug. Is het Hebreeuwsch hun eigen, oorspronke-

lijke taal en niet de door hen overgenomen en eenigszins

naar hun tongslag gewijzigde landstaal der Kanaaneërs, dan

waren zij de naaste verwanten van deze laatsten^ eenige

eeuwen langer dan dezen Nomadenstammen gebleven. Dit

laatste is verreweg het waarschijnhjkste. Yan al de stam-

men, welke de oudste sage tot de zonen van 'Eber rekent,

hebben de meesten Mo'ab, Ammon, Edom, die staten vorm-

den, Ismaël, die het zwervend herdersleven voortzette, in

de staatkundige geschiedenis slechts een zeer ondergeschikte

rol gespeeld. Alleen de zonen Israëls hebben hun tijden

van macht en grootheid gehad, al was hun heerschappij,

met die van Egypte en Babel-Assur vergeleken, onbedui-

dend. Maar in de geschiedenis van den godsdienst bekleedt

dit kleine volk den eersten rang.



TWEEDE HOOFDSTUK.

HET GEMEENSCHAPPELIJKE IN DE GODSDIENSTEN VAN
VOOR-AZIË.

1. GEIVIEENSCHAPPELIJKE VOOESTELLINGEN,

Bij de groote verdeeldheid in 't staatkundige, die in

Voor-Azië heerschte, kan de bonte verscheidenheid van goden-
stelsels en plaatselijke eerdiensten, die men daar opmerkt,
niet verwonderen. De meeste volken dezer landen zijn den

toestand van Nomaden te boven en tot het gezeten leven

gekomen. Alleen in de woeste streken zwerven nog herder-

stammen rond. Maar de grootere of kleinere staten, die zich

vormden staan naast en meestal zelfs tegenover elkander,

en mogen sommigen hun heerschappij tijdeKjk wat verder

uitbreiden en eenige naburen aan zich onderwerpen, geen
monarchie omvat ze ooit allen in een machtig staatsverband.

Vandaar, dat ook geen officieele priesterschap de hoofdgoden
der verschillende steden en stammen tot een stelsel ver-

eenigt en onder éen nationalen god, den god des konings of

der hoofdstad rangschikt, zooals dat te Thebe, te Babel en

te Nineve geschiedde. Zelfs een volkseenheid als die der

Grieken, met haar panhelleensche heiligdommen, feesten en

spelen, ontbrak hier, althans in de oudheid, geheel. Daarom

heeft men in deze godsdiensten een krachtig bewijs gevon-
den voor de thans zoo geliefkoosde theorie, volgens welke
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al zulke plaatselijke godheden niet lokale vormen van ook

elders op eenigszins andere wijze voorgestelde en vereerde

goden, maar zelfstandige scheppingen zijn, die niets met elkan-

der gemeen hebben en eerst later door de bespiegeling met

elkander in verband werden gebracht. In hoever die theorie,

waarin zeker eenige waarheid schuilt, voor een voorhistori-

schen toestand van den godsdienst geldt, hebben wij hier

niet te onderzoeken. Zeker is hét, dat wij de oogen niet

mogen sluiten voor 't geen de godsvereeringen van Yoor-

Azië met elkander en ook met die van andere Semieten

gemeen hebben, en 't geen deze theorie onverklaard laat.

Daartoe rekenen wij niet de overblijfsels van animistische

beschouwingen, zooals die niet alleen bij deze en andere

semietische, maar bij alle volken der oudheid gevonden wor-

den
; bijvoorbeeld dat men alle rivieren, boomen, door vorm,

grootte of oudheid merkwaardig, bergen van bijzonderen

bouw, zooals de voorgebergten Pni'el en Karm'el en de

beide kegelvormige bergen Kasios (Kasiu) bij Antiochië en

op de egyptische grens, of van indrukwekkende grootte

zooals de Libanon en de Hermon, vooral steenen, 't
zij

dan

meteoorsteenen of andere, door goddelijke wezens bewoond

achtte. Zulke voorstellingen blijven in alle polytheïstische en

naturalistische godsdiensten altijd voortleven. Kenmerkend

semietisch is alleen de vereering eener godheid in den vorm

van een steen (Bêt-'el), dien men zalfde of met bloed be-

smeerde als een welgevallig offer; eene vereering ook bij

andere volken niet zonder voorbeeld, maar bij alle Semieten,

zoowel in Voor-Azië als in het land der twee Stroomen

en in Arabië bijzonder hooggehouden. Dat men de goden
ook bij alle Semieten in de gestalte van dieren of in therian-

thropische gedaante vereerde, onder de arameesch-kanaïi-

neesche volken meest als stieren, leeuwen, visschen en vogels,

is bekend. Maar hoewel uit animistischen bodem voortge-

sproten, zuiver animistisch is dit alles in den historischen

tijd niet meer. Al deze fetisen en goddelijke dieren toch
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zijn nu niet meer als zoodanig voorwerpen van vereering^

maar slechts als belichaming of symbool van de hoogste

goden, of, gelijk sommmige monsterwezens : Kerubim, Sera-

fim en dergelijke, als hun trawanten en dienaren.

Onder de algemeene namen voor de goddelijke wezens

is er een waarin alle Semieten overeenstemmen, namelijk

'El [ilii), die in dezen vorm, ook in 't meervoud 'Elim en

in 't vrouwelijk 'Elat, in Kanaan en Aramaea voorkomt en

in Fenicië met het verwante 'Alón (meerv. 'Alonim en 'Alonót)

wisselt. Beperkter is het gebruik van den algemeenen naam

Baal, Bel, en het vrouwelijke Baalit, B'elit, een eeretitel,

alleen door de Noord-Semieten aan hun goden gegeven.

Bij de Arabieren en Aethiopiërs komt het woord wel voor^

doch alleen in de beteekenis van gemaal. De god Bel in

Zuid-Arabië bij de Sabeërs is waarschijnlijk uit Babylonië

ingevoerd. Alleen bij de Kanaaneërs en Arameërs zijn nog
twee andere eernamen voor hun goden in gebruik, namelijk

'Ad6n, „Heer" en Milk (Malik, Melek) „Koning", want dat

deze laatste titel ook in Babylonië, met name aan den

zonnegod werd gegeven, is geenszins bewezen ^) ; Babyloniërs

en Assyriërs gebruikten daartoe hun woord voor koning:

sarru, en het zou kunnen zijn, dat de god Malik, die in

den hoofdtempel van de stad Assur vereerd werd, aan de

Arameërs ontleend was. Het vrouwelijk Milkat (Malkat^

Melèket) komt ook voor, bijzonder als de koninginne des

hemels, en evenzeer Rabbat (Rubat), „vorstin", indien dit

niet van de Oost-Semieten is overgenomen. Zulk een over-

eenstemming van benamingen bewijst, dat de Semieten van

Voor-Azië, eer zij zich in deze streken nederzetten en in

verschillende stammen en staten verdeelden, een engere,

en dat alle Semieten in overouden tijd een grooter eenheid

uitmaakten. Wat meer is, waar enkele dier namen tot de

^) Zie de Dissertatie van Dr. B. D. Eerdmans, Melekdienst en ver-

eering van hemellichamen in Israël's Assyrische periode. Leiden 1891,.

vooral blz. 73 vgg., 87 vgg. en 90 vgg.



218 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORSTELLINGEN.

Noord- en de West-Semieten beperkt zijn, daar zijn toch

de denkbeelden, die zij
uitdrukken algemeen semietisch.

Wisselt het kanaaneesch-arameesche Milk, Malik met het

assyrische Sarru, het kananeesche Adón met het arameesche

Mar en het arabische t)hu, de grondgedachte bUjft dezelfde :

men ontleende de eeretitels der goden aan hun hoogheid,

macht en heerschappij; men noemde ze gaarne Heer, Mees-

ter, Koning. 'El, Hu moge afkomen van een wortel die

„hoog zijn," „verhevenheid" of van een die „sterk zijn,"

„macht" uitdrukt, het hoofddenkbeeld ligt in beide.

En datzelfde denkbeeld vindt men weder in de namen

die de vereerders dezer goden zichzelven in betrekking tot

hen gaven. Zij noemen zich bij voorkeur hun dienaar of

slaaf {ahd^ 'obed, bod), ja zelfs somtijds hun hond (kelb).

Ook de woorden die een samenwonen met de godheid (ger

of gar, van vrouwen zebel, geliefde ^) beduiden, moeten in

gelijken zin verklaard worden. Inniger gemeenschap wordt

aangeduid door de benamingen die den aanbidder als de

woonstede, de tent zijner godheid voorstellen (Ohelmilk,

Ohelbaal), maar deze benaming schijnt tot de Feniciërs,

althans tot de Kanaaneërs beperkt.

Over de beteekenis, die deze feiten hebben voor de

Ijepaling van het karakter der Semietische godsdiensten van

Voor-Azië, moet later gesproken worden. Thans Avorde

alleen een nog altijd door sommigen verdedigde verklaring

van de algemeene verbreiding der godennamen 'El, Ba' al,

MiYk en andere, beslist afgewezen. Velen zien in de talrijke

'Elim, Ba alim, Melaldm enz. nog steeds plaatselijke gestalten

van éen vroeger door alle Semieten of door eenige hunner

volken gemeenschappelijk aangebeden god 'El, of Ba' al, of

Milku, ,of hoe hij moge geheeten hebben, en dus in die

namen oorspronkelijke eigennamen die eerst door de ver-

^) Zie Corp. Inscr. Sem. I, 158, Baalazebel, waaruit de naam van

Achab's fenicische gemalin, Izebel, verkort schijnt.
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strooiing der stammen en de stichting van vele godsdienstige

middelpunten tot appellativa geworden zijn, Deze meening
is volkomen onjuist. 'El, Ba al, Milk

,
Adón zijn nooit eigen-

namen geweest, maar altijd öf soortnaam, of eeretitel. Moge
ook misschien somtijds de een of andere hooge god door

^;ijn eigen vereerders of een lokale god door een vreemd

volk kortweg EIos, Ba' al-Bel, Bêlos, Melek, Adonis genoemd

zijn, dat was eerst in latere tijden, toen het synkretisme

heerschte en monotheïstische neigingen zich reeds sterk

openbaarden, of onder vreemden die den eemaam voor een

eigennaam hielden en ook meestal de taal des lands niet

eens kenden. Dezelfde goden dragen te gelijk de titels 'Adon

en Ba al, en dan weer wisselt Ba al met El (Ba al-hamman,

'El-hamman). Baal en Baalit worden meestal met den naam

eener plaats of met eigennamen verbonden, 'Adon en Mar met

bezittelijke achterzetsels ('Adoni,- 'AdonM, 'Adonau, Marna),

en de bekendste samenstelling met Milk is de naam van

den Tyrischen stadskoning Melkart [Milk-kart). ^)

2. ASTAETE EN ADONIS.

Op gelijke wijze als van de 'Elim, 'Alonim, Ba'alim en

Ba alót, wordt ook meermalen van de Astarte's in 't meer-

voud gesproken, zooals dit trouwens reeds in Assyrië het

geval was. Dit heeft de meening doen ontstaan, dat ook

Astart, 'Astarit ('Astoret is een opzettelijk uit afschuw ver-

anderde vocalizatie, evenals Molek, Moloch voor Milk, Mèlek

en Malik) een algemeene benaming voor de godinnen was.

^) Eeeds meer dan twintig jaren geleden heb ik deze meening ver-

dedigd in mijn Vergelijk. Oeschiede)iis der Egtjpt. en Mesopot. godsdiejisten,

Amst. 1869—72, blz. 451—464. Vgl. de Fransche vertaling van G. Col-

lins, Histoire comparée des anc. religioïis, etc, Paris, 1882, p. 281 suiv. Ik

stond daarmee destijds zoo goed als alleen. Thans begint zij gelukkig
meer en meer veld te winnen. Zie voor den jongsten tijd R. Pietsch-

mann, Geschiehte der Phönizier, Berlin, 1889 (Oncken's Allg. Gesch.),

p. 184 f. Anders nog Meyer, Gesch. des Alterthums, I, § 174.
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Dit is zeker zoo niet, maar toch is 't niet onmogelyk, dat

daarmee niet eene bepaalde godin, maar een soort of klasse van

godinnen werd aangeduid, namelijk die der ongehuwde moeder-

godinnen, die zich slechts tijdelijk met een zelfgekozen geliefde

vereenigen ^). De naam^ komt in 't Westen, evenzoo als in

Babylonië en Assyrië (istar, istaritü) in twee vormen voor,
—

de oudere:
'

Aëtar- Athtar- Attar-Atar en de jongere 'Astart-

'Astarit, en is niet sumerisch, want in sumerische teksten

wordt hij altijd door een anderen naam vervangen, maar

zeker semietisch. De beteekenis is nog duister, wat bij een

zoo ouden naam niet verwonderen kan.^) Men vindt hem in

d^n een of anderen vorm bij alle semietische volken, behalve

alleen bij de Noord-Arabieren ; want het betoog, door eenige-

geleerden beproefd, dat de mythe van I§tar ook hun bekend

was, is niet overtuigend. Maar moge Istar-Aëtar eene zoo-

goed als algemeen vereerde soort van godinnen aanduiden^

in éen vorm is zij zonder twijfel babylonisch en bepaaldelijk

sumerisch van oorsprong. In geheel Voor-Azië is de mythe
van Aëtarit's liefde voor Adonis^ haar samenleven met hem,

zijn vroegen gewelddadigen dood; zijn herleven, en de op
deze verhalen gegronde eerdienst verbreid. En deze kunnea

slechts aan Babylonië ontleend zijn en moeten reeds tijdens

de eerste babylonische heerschappij over het "Westen daar

zijn doorgedrongen. Immers Adon, wat de Grieken als eigen-

naam van den god hebben opgevat, is dat niet
;
de Semieten

van Voor-Azië noemden hem Tammuz, en dit verraadt zijn

sumerischen oorsprong, want het is slechts de hardere uit-

spraak van het zuiver sumerische Dumuzi. (Zie blz. 151.)

^) Daardoor zou tevens de uitdrukking: de Astarte's van het vee-

{\a^ minti^J^) ais de moederschapen der kudde verklaard zijn.

2) Niet zonder aarzeling waag ik een afleiding voor te stellen van

een wortel "sr, die nog in 't Arabisch voorkomt met de beteekenis

,een gemeenschap aangaan, zich vereenigen", 't geen voor deze godin

bijzonder passen zou.
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Hebben de meeste semietische godinnen geen zeer zelf-

standig karakter, zijn zij
in den regel niet veel meer dan de

vrouwelijke afspiegeling van den mannelijken god/ Astarit

staat niet aan de zijde of onder de heerschappij van een

gemaal, zij
is moedergodin en godin der vruchtbaarheid, maar

ongehuwd, en zelf kiest
zij haar geliefde, den jongen voor-

jaarsgod, die echter slechts kort met haar vereenigd blijft en

in den vollen bloei der jeugd door den god der gloeiende

zomerzon wordt gedood. Dan wordt hij dagen lang door de

geloovigen beweend, vooral op plaatsen, waar de natuur

zelve daarvan scheen te getuigen. Maar zoodra de natuur

weer herleeft, wasdom en overvloed dorheid en schaarschte

vervangen, weet men dat de gestorven god weer uit het

rijk der dooden is wedergekeerd, en de blijdschap is even

uitgelaten als de smart luidruchtig is geweest.

De mythe, in haar algemeene beteekenis althanS; is dui-

delijk genoeg en niet moeilijk te verklaren. Zij verpersoon-

lijkt de bestendige wisseling van leven en dood, bloei en

verwelking in de natuur. Maar of dit ook haar oorspronke-

lijke beteekenis was, of
zij niet, voordat zij dus op de sei-

zoenen werd toegepast, de wisseling van nacht en dag, van

duisternis en licht afbeeldde, valt moeilijk meer uit te ma-

ken. De godin, met al wat haar toebehoort, is zoo oud,
—

zij moet ontstaan zijn bij een volk waar het matriarchaat

nog gold
— de verhalen die haar betreffen en de voorstel-

lingen die van haar gegeven worden, schijnen zoo tegen-

strijdig, dat de scherpzinnigste mytholoog zich hier voor de

oplossing van een moeilijk raadsel gesteld ziet, die alleen

door een nauwkeurig en geduldig vergelijkend onderzoek kan

worden gevonden. ^)

*) Met opzet vermijd ik hier de oplossing van dit mythologisch vraag-

stuk, die mij de verkieslijkste voorkomt te vermelden, omdat die mede-

deeling geen waarde zou hebben zonder uiteenzetting van de gronden

waarop mijn verklaring rust, en de ruimte daartoe hier ontbreekt.

Zoodra ik daartoe tijd kan vinden, hoop ik het elders te doen. Voor-

I. 15
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En de gegevens tot zulk een vergeKjking ontbreken ook

in Voor-Azië niet. Welke wijzigingen de godin ook door

plaatselijke toestanden, vooral waarschijnlijk door samen-

smelting met de lokale godinnen der middelpunten van

stammen of staten, ondergaan moge hebben, toch is
zij het

die in verschillende gestalten door geheel Kanaan en Fenicië,

geheel Syrië en Klein-Azië gediend wordt. In de vochtige

dalen, waar bronnen en meertjes een weelderigen plantengroei

veroorzaken, in de grotten en op de hoogten van 't gebergte,

wordt zij, blijkens de daar afgebeelde symbolen, op grof-

zinnelijke wijze vereerd. In de grootere tempels bij of in

de steden is haar dienst meer verfijnd en worden de kunsten,

de beeldende zoowel als muziek en zang, te hulp geroepen,

maar toont hy toch hetzelfde karakter. Geen stad van aan-

zien in Fenicië of zij heeft een of meer heiligdommen voor

verscheiden vormen van Astarit, en te Byblos is zij zelve

de Ba'alit der stad, of althans met deze samengesmolten.

In 't eigenlijke Kanaan behouden sommige plaatsen nog
haar naam, nadat de Israëlieten zich daar gevestigd hebben.

Moab vereert haar afzonderhjk of met Kemo§ vereenigd.

Te Askelon dient men haar op de wijs der Syriërs en in

't eigenlijk Syrië of Aramaea wordt zij yverig aangebeden.

De Hittieten hebben haar onder hun nationale goden opge-

nomen, en hoe verschillende namen zij ook in Klein-Azië

moge dragen, naar de dialekten van de aldaar saamgedrongen

natiën, men herkent haar overal, zelfs in de Lykische Lêtó,

de Efezische Artemis en de Afroditê van Troas. Dat zij

ook naar de fenicische koloniën op de eilanden en de noord-

kust van Afrika haar weg gevonden heeft en te Karthago
niet vergeefs gezocht wordt, spreekt vanzelf.

Wij hebben hier dus een in zoo vroegen tijd bijzonder

merkwaardig voorbeeld van verbreiding van een aiouden,

halfbarbaarschen eerdienst onder volken van zeer verschil-

loopig zie men mijn verklaring, gegeven op het Leidsche Oriëntalisten-

congres: La Déesse Istar dmis Ie mythe babylonieri, Leiden 1884.
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lende familie, door elk hunner in hun eigen godsvereering

opgenomen en zelfs tot een hoofdbestanddeel daarvan ver-

heven. Of de kananeesche stammen, toen zij zich in de

kustlanden der Middellandsche Zee vestigden, den Astarte-

dienst daar reeds in zwang vonden, dan of die er eerst

later werd ingevoerd, zal wel steeds onzeker blijven. Juist

omdat hij zulk een voorname plaats in hun godsdienst

innam, zou men het eerste vermoeden. Hoe het zij,
de

wellustige godin was in deze streken zoozeer een landsgodin

geworden, dat ook de zonen Israëls haar vlijtig dienden,

en het eerst na eeuwenlange, hevige worsteling aan de

hervormingspartij met de profeten aan het hoofd gelukte,

dit overblijfsel van barbaarsche zeden uit hun nationalen

godsdienst te verwijderen.

3. ANDERE BIJ VERSCHILLENDE VOLKEN

VOORKOMENDE GODEN.

Ook andere godheden dan Astarte, al worden ze niet zoo

algemeen als deze vereerd, komen toch bij verschillende

stammen voor. Sommige daarvan kunnen door het eene volk

aan het andere ontleend zijn. Zoo heeft men opgemerkt, dat

de naam van den god Jeus, die in edomietische, trouwens

ook in late Israëlietische eigennamen voorkomt, geheel

beantwoordt aan dien van den bekenden arabischen god

Jagüth. ^) Hij kan echter van de Arabieren tot de Edomieten,

hun naburen, gekomen, of zelfs, daar de naam de algemeene
beteekenis van „helper" heeft, een geheel andere god zijn.

Evenzeer bij de Edomieten ontmoet men den welbekenden

arameeschen god Hadad, dien de Arameërs ook naar Assyrië

brachten en die tevens bij de Feiiiciërs, de Kanaaneërs en de

*) Baethgen, Beitrage %ur SemiUsclien Beligiojisgeschichte, p. 10, vgl.

67 vg. Vroeger reeds Eobertson Smitli en Wellhausen, onafhankelijk

van elkander, zie Wellhausen, Skipizen u. Vorarbeüen, III. Beste

arabisclien HeMentumes, p. 19.
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Edomieten voorkomt. Arameesche goden reisden ver; zoo

de bliksemgod Resuf (Respu), dien men voor een noord-

syrischen houdt, en die van Cyprus, waar hij veel vereerd

werd, zelfs naar Egypte verhuisde. Naast hem staat de

krijgshaftige Anat, die hem ook naar het Zuiden vergezelde ;

maar zij is oorspronkelijk een babylonisch-assyrische godin,

die, blijkens sommige plaatsnamen, ook in Kanaiin was door-

gedrongen. Indien, wat mij nog steeds het waarschijnlijkst

voorkomt, de namen Atergatis en Derketo twee grieksche

verbasteringen zijn van denzelfden naam' Ater-ata (Ter- ata),

dan wordt deze arameesche Istar ook buiten haar eigen land

gediend, vooral in Kanaan, waar zij de stadsgodheid van

A§kel6n was, misschien, doch niet zeker, reeds vóór de aan-

komst der Filistijnen. Hoe deze diensten zich verbreid

hebben, door kolonisatie of op andere wijs, weten wij niet.

Maar omdat men ze bij meer dan éen stam aantreft, mogen
we nog niet beweren, dat deze goden eens gemeenschappelijk

vereerde oud-semietische of zelfs maar noord-semietische

godheden waren. Zij kunnen zeer wel zijn overgebracht.

Misschien moeten hiertoe ook gerekend worden de wel-

bekende goden Sin en Nebo. Sin wordt toch niet alleen in

Zuid-Babylonië, waar men hem met den maangod Nannar

samensmelt, in Babel, in Assyrië en in 't half-arameesche

Harran gevonden, maar evenzeer in Zuid-Arabië bij de

Yemenieten en op het schiereiland Sinaï, welks naam van

den zijnen afgeleid schijnt. Nebo heet de welbekende berg
in 't Overjordaansche en een stad die afwisselend aan Israël

en aan Moab behoorde. Tot nog toe nam men aan, dat deze

goden uit Babylonië en Assyrië afkomstig en van daar naar

het Westen gereisd waren. Wij zagen reeds dat Nabu eerst

in vrij laten tijd in Babel kan zijn ingevoerd en met een

gestalte van Maruduk vereenzelvigd, maar of hij met Nebo

in Moab samenhangt, is onzekisr. Meer en meer is men

geneigd (zoo o. a. Winckler) om ook van den Sin-dienst

den oorsprong bij de West-Semieten te zoeken, al heeft hij
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eeuwen vroeger dan Nabu zijn weg naar Babylonië gevonden.

Met zekerheid kan hieromtrent nog niets worden beslist.

Anders echter is het met enkele andere goden, zooals

Allat, of gelijk de Feniciërs haar naam uitspraken EUot, een

godin die bi] alle Semieten voorkomt, niet alleen bij de

Feniciërs en hun koloniën, de Arameërs en Nabateërs, maar

evenzoo bij de Assyriërs en de Arabieren. Ook Gad, de

geluksgod, naar wien een der stammen Israël's genoemd

werd, is wel niet zoo algemeen vereerd; maar toch zeker

een oud-semietische god, en desgelijks Aziz, de sterke. Dat

alle Semieten eenmaal den Heer des hemels als hoogsten

god hebben aangebeden^ zouden wij mogen vaststellen, al

ontmoette men den naam Ba al-samin (Bêl-samê) niet bij zoo

goed als al hunne stammen.

Kortom, in weerwil van de bonte verscheidenheid der

stam-religiën en plaatselijke godsdiensten bij de Semieten

van Voor-Azië, en al moet de overal verspreide Astarte-

dienst aan vreemden invloed worden toegeschreven^ hetgeen
de Semieten en bijzonder de Noord-Semieten in hun gods-

dienst gemeen hadden, mag men niet voorbijzien. Hun gods-

diensten, hoe ook door plaatselijke eigenaardigheden en ver-

menging met uitheemsche bestanddeelen gewijzigd, zijn niet

minder nauw verwant, dan hun talen; zijn niet minder dan

hun dialekten de spruiten van éen ouden, in voorhistorische

tijden bloeienden stam. Hadden
zij

door oorzaken, die eerst

later uiteengezet kunnen worden, slechts weinig bepaalde

goden gemeen, hun goden, de voorstellingen die
zij

zich

omtrent hen vormden en de wijs waarop zij hen dienden, had-

den hetzelfde karakter, en dit reeds bewijst, dat aan de groote

verscheidenheid ook een godsdienstige eenheid voorafging.

4. MENSCHEN- EN KINDEROFFERS.

Alle semietische volken in Voor-Azië, de Arabieren niet

uitgesloten
— omtrent de Hittieten en hun stamverwanten
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in Klein-Azië zijn wij niet genoegzaam ingelicht,
— heerschte

eenmaal het barbaarsch gebruik, om aan de hoogste goden,

'tzij op geregelde tijden, 'tzij bij bijzondere gelegenheden^

menschen en vooral kinderen ten offer te brengen. Men-
schenoffers zijn ook bij andere volken niet ongewoon. Men
vindt ze niet alleen bij de onbeschaafde, maar zelfs bij vol-

ken, die aan de spits der beschaving gestaan of daarin

althans een groote hoogte bereikt hebben. Ook de Ariërs

hebben er zich niet vrij van gehouden. Doch het gebruik

komt bij hen alleen voor in de tijden hunner barbaarschheid

of in afgelegen streken, waar men hardnekkiger aan het

oude vasthield. Zelfs bij de Babyloniërs en de anders niet

weekhartige Assyriërs hebben wij er, althans in den histo-

rischen tijd, geen zekere bewijzen voor gevonden. Dat het

bij de Arabieren lang in stand bleef en eigenlijk eerst door

den Istóm werd afgeschaft ^), verklaart zich uit den aard

en het standpunt hunner ontwikkeling. Maar moeilijker laat

zich begrijpen, dat volken die het in zeer verfijnde bescha-

ving tot zulk een hoogte gebracht hadden als de Arameërs

en de Feniciërs den bloedigen ritus niet sedert lang hadden

afgeschaft. En toch, wel verre van dit te doen, of hem

alleen uit eerbied voor de overlevering voor den vorm te

onderhouden, hebben zij geen gelegenheid verzuimd om hem
toe te passen. Geen kolonie werd uitgezonden, geen krijgs-

tocht aanvaard, of de goden werden door menschenoffers

bewogen, hun bescherming niet te onthouden. Keerde men

zegevierend terug uit den oorlog, men slachtte hun de krijgs-

gevangenen als dankoffer. En jaarhjks zocht men verzoening

voor de zonden des volks, door tal van kinderen, meest uit

de aanzienlijkste geslachten, op de altaren van den koning
des hemels te verbranden, terwijl een helsche muziek de kre-

ten der slachtoffers en de jammerklachten der moeders ver-

^) Wellhausen, t. a. p, p. 112 vg.
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doofde. Dit geldt niet alleen van den fenicischen godsdienst

in het moederland, maar ook van de koloniën. Zoo verkleefd

waren de Karthagers aan de barbaarsche instelling, dat de

Romeinen, ook toen zij volkomen meesters waren over hun

oude mededingers, er nooit geheel in slaagden haar af te

schaffen, hoe strenge geboden zij
er ook tegen uitvaardig-

den. Indien, zooals waarschijnlijk is, Sefarvaim in Aramaea

lag, dan heeft men daarin een bewijs, dat ook de Arameërs

hun kinderen „door het vuur deden doorgaan." Van de

Ammonieten en de Moabieten is hetzelfde bekend, en het

O. T. verhaalt, hoe Mesa, de koning van Moab, door de

koningen van Juda en Israël belegerd, zijn eigen eerst-

geboren zoon aan Kemo§ oö*erde, om dezen god te ver-

murwen.

Weinig minder dan zijn stamverwanten was Israël aan

het menschenoffer gehecht, en zelfs kinderoffers waren onder

hen zeer gewoon. Men mag beweren, dat deze laatste gru-

wel nooit een bestanddeel van den Jahvedienst heeft uitge-

maakt en daartoe oorspronkehjk niet behoorde; ^) men mag
staande houden, dat het in stukken houwen „voor Jahve"

van Agag door Samuel, het ophangen der Oversten, die

aan den dienst van Baal-Peor hadden deelgenomen, „voor

Jahve in 't aangezicht der zon,
"
of van Saul's nakomelingen

door David, om Jahve's toorn, die zich in den hongersnood

openbaarde, af te wenden, straffen en geen oö'ers waren, 2)

zoenmiddelen waren 't in elk geval, levens van schuldigen

of onschuldigen tot stüling van Jahve's gramschap ten offer

gebracht. Men mag de vervulling van Jefta's gelofte, waar-

van men toch niet ontkent dat het een offer was, daaruit

pogen te verklaren, dat hij te midden der Ammonieten

') Stade, Oesch. d. Volkes Israël, I, p. 497. Het wettig bestaan van

het menschenoffer in het oude Jahwisme, al werd het slechts in bijzon-

dere omstandigheden toegepast, is aan geen redelijken twijfel onder-

hevig. Trouwens, wat was de herem anders?

") Baethgen, Beitröge, p. 220 vg.
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leefde, ^ de berichtgevers, vrome Jahvisten, namen er

evenmin ergernis aan als aan de straks genoemde feiten.

Zeker mag men het bekende verhaal van Abrahams offerande

niet aanvoeren als bewijs, dat het kinderoffer aan den

Jahvedienst vreemd was, want Jahve beveelt het en Abra-

ham gehoorzaamt; alleen als een blijk van genade doet

Hij afstand van zijn recht. Het zou dus veeleer voor het

tegendeel pleiten. Maar in elk geval bewijst het, dat men
in Israël en van alle voor-aziatische volken alléén in Israël,

onder volle erkenning van Jahve's recht, dorst verkondigen,

dat Hij zijn vereerders van deze onmenschelijke handeling

ontsloeg. En dit is een belangrijke schrede voorwaarts.

Maar de groote menigte dacht er nog anders over. Zij

bleef in dit offer van het dierbaarste een bewijs van groote

godsvrucht, of althans een krachtig middel zien om den

toorn van de hooge godheid te bezweren. In de assyrische

periode nam het verbranden der kinderen voor den Melek

steeds grooter afmetingen aan, vooral toen koningen voor-

gingen. Vergeefs ijverden de groote Jahveprofeten, wier

reiner godsdienst en meer ontwikkeld zedelijk gevoel tegen

dezen gruwel opkwamen, tegen 'tgeen zij met Jahve's eere

in strijd achtten. Het volk oordeelde anders. Van het Tofet

in het dal Ben-Hinnom, waar de kinderoffers gebracht

werden, begaf men zich naar den tempel op Sion, meenende

een Jahve welgevallig werk te hebben verricht. Het is niet

onmogeHjk, dat vreemde invloed hier in het spel was.

Navolging van de Babyloniërs of Assyriërs kan het niet

geweest zijn, want het is zeer twijfelachtig of het kinderoffer

daar ooit bij de Semieten in gebruik is geweest en er is

althans bij hen niet het minste spoor van gevonden. ^) Is

*) Baethgen, ald. p. 221.

*)
Zie dit verder uiteengezet door Dr. B. D. Eerdmans, aangeh.

Dissertatie, p. 90 vgg. De schrijver wil hier van geen vreemden oor-

sprong weten en houdt den dienst in het ïofet voor Jahvedienst, en

Melek voor den naam aan Jahve in zijn streng karakter gegeven.
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de stoot tot verlevendiging van het oud gebruik van buitenaf

gekomen, dan moet het van Fenicië of Aramaea uit zijn

geweest. Maar 't was daarom in Israël zelf ook niet vreemd ;

reeds in de woestijn, zegt Ezekiël, hebben de stammen hun

kinderen voor den Melek verbrand. Het was dus' ook bij

hen een reactie, een weder opleven van 'tgeen sinds lang

gesluimerd had. Ook zullen
zij, die het pijnlijk offer brach-

ten — en voor den Semiet, die den kinderzegen zoo hoog

stelt, was het bijzonder pijnlijk
— zich heel wat vromer

geacht hebben^ dan de tegen hen predikende profeten, wier

ethisch-idealistisch monotheïsme een vrij wat gemakkelijker

godsdienst scheen. Erkent men de onbeperkte heerschappij

zijns gods, is men overtuigd hem geheel te behooren, zooals

een slaaf of een hond aan zijn meester, dan moet men het

ook toonen, door hem het liefste prijs te geven. "Wat wij

als de hoofdgedachte van allen semietischen godsdienst

hebben leeren kennen, verklaart en rechtvaardigt tot op
zekere hoogte de instandhouding van zulke afschuwelijke

gebruiken in een maatschappelijken toestand, waarin zij
niet

meer passen. De vraag of het kinderoffer en het menschen-

ofier oorspronkelijk bij den Jahvedienst behoorden, dan wel

waar ze voorkomen als een overleving uit een vroegere

godsdienstige periode moet worden beschouwd, is hier niet

van het eerste belang; maar wij hebben grond om aan te

nemen, dat beide offers bestanddeelen van den oud-

semietischen godsdienst en daarom ook aan den vóor-

jahvistischen volksgodsdienst van Israël niet vreemd waren.

Deze hypothese schijnt mij, wegens de houding der profeten en de

plaatsing van het Tofet buiten den Jahvetempel, onwaarschijnlijk. Men
zie verder mijn Vergel. Geschiedenis, p. 508 vgg. en 692 vgg.



DERDE HOOFDSTUK.

NATIONAIJE EN PLAATSELIJKE GODEN EN EERDIBNSTEN.

A. BIJ DE ARAMEERS EN HUN NABUREN.

1. ARAMEESCHE GODEN EN EERDIENSTEN.

De voornaamste godheid der Arameërs, die te Hierapolis

(Bambyke), Harran, Damaskus, later te Palmyra (Tadmor) en,

zooals reeds gezegd werd, ook in Askelon vóór of na de ves-

tiging der Filistijnen, de voornaamste middelpunten harer

vereering had, was de Astar van 'Attes. Want dit is de

waarschijnlijkste verklaring van den naam Atar- ata, dien de

Grieken Atergatis, of, naar den verkorten vorm Tarata,

Derketo uitspraken. De bespiegelingen der geleerden, die

uit deze samenstelling een androgyn karakter der godin of

een samenstelling van haar met den jongen god afleiden,,

missen allen wezenlijken grond ^). Zij heet de 'Astar van

'Ate, als onderscheiden van die van Kamos, of die van

Tammuz, of welke andere ook.

De latere Grieken (Pseudo-Lucianus) noemen Attes of Attis

een Lydiër, die aan de Lydiërs, Frygiërs en Samothrakers

^) Zoo nog Baethgen, a. w: p. 73 vg. Terecht verzette zich reeds;

daartegen E. Meyer in ZDMG. XXXI, p. 731 vgg. Zie ook Nöldeke

ald. XXIV, p. 91 vg.
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hun riten leerde en die vandaar uit naar de Syriërs bracht;

waar men hem en der godin, wier lof hij zong, te Hierapohs
een tempel wijdde, omdat de volken aan de overzijde van

den Eufraat dezen dienst niet wilden aannemen. Deze voor-

stelling heeft even weinig historische waarde als de andere,

door denzelfden schrijver vermeld, dat de tempel door Se-

mele en Dionysos op hun reis naar Ethiopië zou gesticht

zijn. Veeleer moet men aannemen, dat de dienst bij de

Arameërs inheemsch, door hen reeds bij hun vestiging in

't land van de vroegere bewoners overgenomen en veel

later van 't Oosten uit naar het Westen van Klein-Azië

verbreid werd. De mythe van Attes is zeer nauw aan dien

van Tammuz verwant en slechts een andere, gewestelijke

vorm daarvan. Beide zijn' de geliefde der groote hemelgodin,

beide worden om hun schoonheid geroemd, beide verper-

soonlijken het ontwaken en verdorren der natuur in voor-

jaar en herfst, beide sterven en worden dan door de godin

beweend en angstig gezocht, doch herleven gedurig weder.

Het eenig wezenlijk onderscheid is, dat Tammuz-Adonis

door den ever of door een vijandigen god gedood wordt.

Attes sterft nadat hij zich ontmand heeft : een mythische

trek, waarin het ophouden van de vruchtbaarheid op aarde

nog sterker wordt uitgedrukt, dan in 't eenvoudig dooden

van den voorjaarsgod. Dat Attes zich verminkt zou hebben,

uit schaamte en vertwijfeling over zijn liefdesbetrekking met

de godin die toch zijn moeder was, is natuurlijk door de

Grieken uitgedacht, maar het bewijst, dat hij althans in

sommige scholen beschouwd werd als hetgeen in de egyp-
tische theologie heet „de gemaal zijner moeder," wat omtrent

Tammuz althans nog niet gebleken is. Wij zullen de mythe
in haar klein-aziatische gestalte later leeren kennen. Of alles

wat daar verhaald werd ook in Syrië gold, kunnen wij niet

zeggen, maar dat hier de hoofdbestanddeelen dezelfde waren

als ginds, leert de cultus te Bambyke. Want ook daar vindt

men de Gallen {gallah, „de geschorene", misschien hier in
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•de beteekenis van den gesnedene) met den Archigallos ^) aan

't hoofd, priesters die zich op het voorbeeld van hun god
en ter eere der groote godin ontmand hebben enjaarhjks bij

't groote feest door jongelieden in dweepzieke verrukking

werden nagevolgd. Voorts was er een talrijke priesterschap,

in 't wit gekleed en met hoeden op ;
de hoogepriester alleen

droeg purper en een gouden kroon. Er waren er voor 't

slachten der offerdieren, andere voor de plengoffers, vuur-

dragers, altaardienaars, en bovendien een menigte kedesim,

muzikanten, razende vrouwen. Maar alleen bij de offers aan

de groote godin werd met fluit en bekkens gespeeld en

gezongen, de offers aan den god geschiedden in stilte.

Wie de god was, wiens beeld naast dat van de groote

godin in een allerheiligste stond, dat wel open maar alleen

voor de voornaamste priesters toegankelijk was, weten wij

niet. De grieksche schrijver noemt hem Zeus. Misschien was

hij Kamman of Hadad, misschien, maar niet waarschijnlijk, was

hij er eerst sedert de grieksche periode ingevoerd en werkelijk

Zeus. Hij stond, op assyrische wijs, op een stier, het dier van

Eamman, de godin op een leeuw, en haar beeld geleek op datvan

geen enkele grieksche godin, maar deed aan zeer verschillende

denken. In de eene hand droeg zij een scepter, in de andere

een. spinde, den gordel der hemelkoningin om het middel,

gekroond met hetgeen de Grieken een burchtkroon noemen

€n wat niet anders dan het gewone hoofddeksel van alle

arameesche en klein-aziatische godheden is, voorts bedekt

met een steen die scheen te gloeien en in het duister lichtte.

Tusschen beide in stond een beeld van alle andere verschil-

lend en waaromtrent de schrijver geen inlichting kan geven.

^) Morris Jastrow Jr. heeft in Hehraica, 1891, p. 257 vgg. de ver-

nuftige gissing uitgesproken, dat de naam Adongallah, op een fenicisch

zegel voorkomend, geen eigennaam, maar het semiotische origineel voor

liet grieksche Archigallos is.
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dan alleen dat het tweemaal 's jaars gebaad werd bij de

ceremonie van 't waterhalen. ^) Behalve deze waren er nog
verscheiden andere godenbeelden, o. a. een van een orakel-

god, dat zich bij 't ronddragen door de priesters bewoog
en zoo den wil der goden te kennen gaf, en ontelbare

beelden van koningen en priesters. Voorts blijkt hier uit

alles, dat men zich in een tempel der groote godenmoeder
bevond

;
de vijver met allerlei, sommige met goud versierde

visschen^ de voorhof met alle soorten van dieren, ook vol-

komen tamme roofdieren, alle levende vertegenwoordigers

van de visschen en monsters die haar in den kosmischen

oceaan omringden. De heiligste vogel dezer godin was de

duif, en het zwijn werd als onrein beschouwd en noch ge-

offerd, noch gegeten. Het afscheren van haar en wenk-

brauwen, het wijden van de jongelingsvlecht bij het intre-

den der manbaarheid — misschien een surrogaat voor

't offer der Gallen — het slapen op den grond, zijn gebrui-

ken die men niet alleen hier, maar ook bij andere volken

ontmoet.

De god, die in rang op 'Atarate volgde, de hoogste der

mannelijke arameesche goden was Hadad, wiens naam zeker

zoo luidde en niet, zooals men wel gewild heeft '), Hader

of Adir, al blijft het mogeUjk dat dit laatste als eernaam:

„de verhevene" voor hem of eenigen anderen god in gebruik

was. Dat hij de god des donders was, voorgesteld met rijken

haar- en baardgroei, en daarom waarschijnlijk door de Grieken

voor Zeus gehouden, mag als zeker worden aangemerkt.
Dat was ook de welbekende Syrische god Ramman (niet

Rimmon, „granaatappel," zooals de Masoreten bij vergissing

^) Baethgen, a. w. p. 73, houdt het voor het beeld van Attes, wat

niet onmogelijk is.

^) De gronden, die men daarvoor bijbracht zijn reeds door E. Meyer,

ZDMG, XXXI, p. 734 vgg. voldoende wederlegd. Zie ook Baethgen,
a. w. p. 67.
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schreven), met wien hij in den plaatsnaam Hadad-Ramman
wordt vereenigd. Er is alle reden om te meenen, dat het

twee namen waren voor denzelfden hoogen hemelgod als

den donderaar, niet de eene arameesch, de andere assyrisch

(Baethgen), want, zooals wij zagen hadden de Assyriërs

Ramman aan de Arameërs ontleend, maar de eene bestemd

om de weldadige, de andere om de verschrikkelijke werking
van het onweder uit te druliken. De wortel van den naam

Hadad toch, die waarschijnlijk „uitbarsten in geschreeuw"

beteekent, wordt toch steeds gebezigd voor vroolijken jubel,

die van den naam Ramman, „de bruller, de donderaar,"

beduidt ook „toornig zijn." In welke betrekking de god
tot 'Atarata stond, staat niet vast; haar gemaal was hij

zeker niet, althans niet in den tijd; waarmede wij ons bezig-

houden. Eer zullen
zij

als broeder en zuster zijn opgevat,

zooals ook de Babyloniërs deden, bij wie althans de Istar

van Uruk en Ramman beide kinderen van den hoogsten

hemelgod Anu zijn.

Omtrent andere arameesche goden in de oudheid is niet

veel meer dan de naam bekend, zooals van Aziz, den

machtige, door sommige geleerden met Arês, door anderen

met Apollo vergeleken. Van andere, zooals de algemeen
en ook in Syrië vereerde goden Gad, den geluksgod. Ba al-

samêU; den heer des hemels, van den op Cyprus doch

ook in Sam'al (Noord-Syrië) voorkomenden Respu en

van Anat, is reeds vroeger gesproken. Of en in hoever

de eerdienst te Damaskus, Harran, Hamath en andere

middelpunten des lands van die te Hierapolis ver-

schilde, weet men niet. Veel nauwkeuriger zijn wij onder-

richt over den godsdienst te Palmyra (Tadmor) met zijn

twee zonnegoden Bel en Malakbel, zijn twee maangoden

Agliból en Jarhiból, alle onderworpen aan Ba al-samtn, maar

noch deze ontwikkeling van den arameeschen godsdienst,

die ook al vele sporen van synkretisme vertoont, noch de

bloeitijd van het Nabateesche rijk met zijn meest arabische
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goden, behooren in het tijdperk vdor Alexander den Groote,

en kunnen dus hier niet worden behandeld. O

2. DE GODSDIENST BIJ DE HITTIETEN.

De Hittieten (Heta, Hatti), die reeds ten tijde van de

eerste assyrische periode eene zoodanige uitbreiding en

heerschappij hadden verkregen, dat de Assyriërs het geheele

Westland dikwijls „het land der Hatti" noemden, waren wel

zelven geen Semieten, al waren 't meest semietische stam-

men waarover zij
den scepter voerden (zie boven p. 212),

maar, gelijk hun kunstwerken naar babylonisch-assyrische

modellen gevolgd blijken te zijn, zoo hebben zij zich ook

in den godsdienst naar hun semietische naburen en onder-

danen gevoegd. Reeds ten tijde der 18e egyptische dynastie

spreekt een der Hatti-vorsten in zijn brief aan den Farao

van de Istar van Nineve als eene zijner godheden. In het

verdrag door den egyptischen koning Ramses II met den

vorst der Heta Hetasir gesloten, na een hardnekkigen strijd,

waarbij het voordeel zeker niet alleen aan de zijde der

Egyptenaars was, worden naast de duizend mannelijke en

vrouwelijke godheden van Egypte, evenzoovele hittietische

als getuigen aangeroepen, alle die over de aarde, de bergen
en de stroomen van het land der Heta heerschen, en

bepaaldelijk een reeks van plaatselijke Sutechs, eene Antarata

(ook Astarta gelezen), en nog eenige andere plaatseKjke

godheden, die eenvoudig god of godin genoemd worden.

Sutech is de egyptische naam waarmee de Egyptenaars

gewoonlijk de Ba alim aanduidden ; onder hen wordt die van

'Tunep, een stad niet ver van Aleppo gelegen, in de eerste,

die van het land Heta in de tweede plaats vermeld. Antar-

*) Men zie voor de eerdiensten van Palmyra, Hauran en Nabataea

•de Vogüé, Syrië Centrale, Inscrr. sémiUques, en over de in den tekst

genoemde goden vooral p. 62 vgg.
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ata van 't Hetaland kan wel geen andere zijn dan'Atarata,

en dus de bekende arameesche lioofdgodin, die de Hittieten

dus hadden overgenomen. In de stad Kade§, een grens-

sterkte van het toenmalige Hetarijk, werd zij waarschijnlijk

als hoofdgodin, als de weelderige vereerd. Misschien kwam

zij met de hittietische prinses, die Ramses na 't sluiten

van den vrede huwde, naar Egypte, en zeker moeten de

krijgshaftige Anta en de godin Ken, voorgesteld als een

naakte vrouw, met aren en bloemen in de handen en op
een leeuw staande, die men ook op egyptische monumenten

aantreft, eveneens uit Voor-Azië afkomstig zijn. Bepaalde
namen van hittietische goden worden in 't gemeld verdrag

niet genoemd. Men meent in de nog niet ontcijferde hiëro-

glyfen-opschriften der Hittlm er toch drie te kunnen lezen^

en wel Tarku, Sandu en KamoS (Menant), maar dit vereischt

nog zeer bevestiging. Alleen de eerste zou met zekerheid

als een zuiver hittietische beschouwd mogen worden, want

zijn naam komt in die van verscheiden Hetavorsten voor;:

Sandu doet denken aan den klein-aziatischen god Sandan

of Sandês, over wiens afkomst twijfel bestaat; de derde is

de bekende, zeker semietische god van Moab, wiens naam

men ook in dien der stad Karchemis (Gar-gamisu) wil vin-

den. De schraalheid der berichten en de onverstaanbaarheid

der hittietische inscripties veroorloven ons niet, over den

godsdienst van dit volk met meer gewisheid te spreken.

Maar dat die een mengsel was van hun eigene met ara-

meesche bestanddeelen, mag wel hoogstwaarschijnlijk wor-

den geacht.

3. SPOKEN VAN VERWANTEN GODSDIENST IN KLEIN-AZIË.

EHein-Azië, door zijn vorm als bestemd om de brug te

vormen tusschen Azië en Europa, „een aziatische hoogvlakte

gevat in een europeesch kustland," gelijk Perrot het

zeer gelukkig genoemd heeft, en zoo de aangewezen plaata
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waar de ontluikende westersche beschaving bij de eeuwen-

oude oostersche ter schole ging, behoort niet geheel tot den

kring buiten welks grenzen het historisch onderzoek van

dit Boek niet gaan mag. Welken vorm sommige oostersche

goden, mythen en eerdiensten in Frygië, Lydië, Lykië en

onder de klein-aziatische Hellenen aannamen wordt later

vermeld. De geschiedenis van dien overgang vormt nood-

wendig de inleiding tot die van den godsdienst der Grieken.

Maar voor een deel behoort Klein-Ascië wel tot het gebied,

dat wij thans moeten overzien. In het oostelijk gedeelte,

in Leukosyrië of Kappadokië, in Kilikië en in eenige aan-

grenzende gewesten hebben godsdiensten geheerscht van

denzelfden aard als die der Hittieten en Arameërs, en zelfs

hebben die zich blijkbaar ver naar 't Westen verbreid. De
volkenkunde van Klein-Azië is nog vol raadselen. Dit is

zeker, dat reeds vroeg Semieten in Kilikië moeten zijn

doorgedrongen. Daarvan getuigt onder anderen een relief

te Ibriz, aan de westgrens van die landstreek, dat een man
met ontwijfelbaar semietische gelaatstrekken en half naar

assyrische mode gekleed voorstelt, in aanbidding tegenover
een god, die met de eene hand een om zijn midden geslin-

gerde wijnrank ophoudt, in de andere een bundel korenaren

draagt. Men ziet in dezen vruchtbaarheidsgod de prototype

van den Dionysos, dien de Grieken den Oosterschen noem-

den en die door geheel Klein-Azië in veel verschillende

gestalten vereerd werd.

Invloed van Semieten, met name van hun kunst, is ook in de

landen ten noorden van Kilikië niet te miskennen. Maar de

bevolking schijnt noch tot het semietische, noch tot het

ario-europeesche ras behoord te hebben, veeleer tot de familie

der kaukazische of sub-kaukazische stammen. Het zijn de

Tibarenen, de Kappadokiërs of witte Syriërs en de Kataoniërs.

Overblijfselen hunner kunst, die wel zekere zelfstandigheid

toont, doch ook duidelijk navolging van egyptische en veel

meer nog van assyrische voorbeelden verraadt, zijn in den

I. 16
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jongsten tijd ontdekt. De groote overeenkomst hunner kunst-

werken met die te Jerablus (Karchemis), te Hamat en elders

in 't Hittietenland gevonden^ vooral de omstandigheid dat

zij
'tzelfde hieroglyfenschrift als dezen gebruiken, wekten

het vermoeden dat zij stamverwanten der Hatti waren en

deden zelfs de gissing wagen, dat een groot Hittietenrijk

eenmaal geheel Noord-Aramaea en Klein-Azië omvatte. De

laatstgenoemde gissing rust op zeer zwakken bodem. De
andere is niet onmogelijk, maar ook niet bewezen. Volken

van verschillende talen kunnen 'tzelfde schrift bezigen. De
beeldhouwwerken in Kappadokië en de daarmee overeen-

komende in westelijker streken van 't schiereiland gelijken

wel sterk op de echt hittietische, maar zijn veel voortreffe-

lijker, en de overeenkomst laat zich voor een deel daaruit

verklaren, dat de kunst in beide landen van de assyrische

afhankelijk was ^). De assyrische invloed schijnt, vooral

sedert de oorlogen tusschen Asm-banipal en de dynastie van

Gyges den Lydiër, steeds toegenomen te zijn, zoodat men

eindelijk de landstaal in gewijzigd assyrisch spijkerschrift

schreef en ass}^ische namen in Kappadokië veelvuldig voor-

kwamen ^). Stamverwanten van de Hatti zijn de genoemde
volken waarschijnlijk wel geweest, de eersten wat meer

vooruitgeschoven en in Aramaea gevestigd, de laatsten wat

dichter bij 't noordelijk gelegen moederland gebleven. Zoo-

veel wij van hun godsdienst weten bevestigt dat.

Deze bestond voornamelijk in den dienst der Moeder-

godin, die onder verschillende namen door geheel Klein-

Azië aangebeden, maar veelal met haar kappadokischen

^) Men zie tegen de bekende meeningen van E. Meyer, Sayce, Perrot

en anderen, de eenzijdige, doch niet te verwaaiioozen verhandeling van

Hirschfeld, Die Felscnreliefs in Klein-AsieJi und das Volk der Ilittiter,

Berl. (K. Ak. der Wissensch.) 1887.

-)
Althans indien de zoogenaamd Kappadokische tabletten, waarvan

Pinches reeds in 1882 een tweetal en nu onlangs (1891) Golenischefl'

een 24-tal uitgaf, werkelijk uit Kappadokië afkomstig zijn, wat echter

niet onwaarschijnlijk is.
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naam Ma of Ammas genoemd werd. In de merkwaardige
monumenten bij het tegenwoordige Euiük ontdekt, heeft men

terecht de overblijfselen van een voornaam middelpunt harcr

vereering gezien. Het heiligdom aldaar behoorde bij een paleis,

ISFog vele van de basreliefs die de wanden daarvan versier-

den zijn over. 't Geen zij voorstellen zijn zonder twijfel

godsdienstige handelingen: hier een stierbeeld met altaar,

waarheen zich van beide zijden de aanbidders in optocht

begeven en waarbij een priester en priesteres of vrouwelijke

aanbidster dienst doen: daar een zittende godin, aan wie

een priester een plengoffer brengt en tot wie een schare

van geloovigen nadert; elders diezelfde godin, drinkend

uit een schaal, terwijl men rammen en schapen aanbrengt

om haar te offeren en tot haar eer muziekinstrumenten

bespeelt. De godin is hier de hoofdgodheid, die evenals de

Istar van Uruk den stier als symbool van den god der

vruchtbaarheid bij zich heeft.

Ongeveer vijf uren gaans ten ZW. van Euiük, te Jasili-

kaïa bij het dorp Boghaz-keui, naar men meent het oude

Pteria van Herodotos, is een andere heilige plaats, een tem-

pel in de rots uitgehouwen, op welks wanden een zestigtal

personen in bas-relief zijn afgebeeld. Hier ziet men twee

processies die elkander te gemoet komen, de eene geheel, of

althans hoofdzakelijk uit mannelijke, de andere uit vrouwe-

lijke figuren bestaande, met deze éene uitzondering, dat

achter de godin, die de rei aanvoert, een jong goddelijk

wezen staat. Aan 't hoofd van den anderen stoet ziet men
een god, het eenig mannelijk wezen dat een baard draagt;

achter hem komen allerlei mythische figuren, sommige ge-

vleugeld, andere met bokspooten en horens, vele, evenals de

jeugdige god in den anderen optocht, gewapend met de

dubbele bijl van Lanbrandus. Evenals de assyrische goden

op de reliëfs van Bavian en Maltaï, staan ook hier de voor-

naamste wezens niet op den grond, maar de godin en haar

jonge metgezel op panthers of leeuwen, de hoogste god op
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twee gebogen mensclielijke gestalten, een ander op twee

verhevenlieden, die waarscliijnlijk de twee horizonten bedui-

den. Dat hier een heihg huwehjk, de ontmoeting van twee

op verschillende plaatsen vereerde goden, als van den Horos

van Edfu en de Hathor van Dendera, is afgebeeld, lijdt

geen twijfel. De godin is zeker dezelfde als de 'Atarate

der Arameërs en haar Attes volgt haar
;
even zeker dezelfde

als de hoofdgodin van Euiük, want in haar gevolg komt

ook de zonderlinge figuur staande op den dubbelen arend

voor, die men in den tempel te Euiük aantreft. Ook do

priesters, met hun lang vrouwelijk gewaad en baardeloos

gezicht, waarschijnlijk Gallen, vertoonen op beide plaatsen

dezelfde type. Maar te Jasih-Kaïa is de woning van den

god, die er de verwante godin slechts als gast verwelkomt.

Dat blijkt uit de voorstellingen op den wand van het klei-

nere, moeilijker toegankelijke vertrek, dat het adyton moet

hebben uitgemaakt, waar geen godin, maar alleen de god,

zijn priester (?) omarmend en van de heiligste symbolen

omgeven, en aan den ingang de tempelwacht is afgebeeld ^).

Allereigenaardigst is hier een symbolische godsgestalte met

menschenhoofd en spitse tiara, doch wier lichaam door vier

leeuwen gevormd wordt, wat blijkbaar met de vier hemel-

streken in verband staat.

Omtrent de oudheid dezer heiligdommen valt niet veel te

zeggen. Misschien zijn zij
uit denzelfden tijd als de gelijk-

soortige beeldhouwwerken uit Sinaheribs regeering (704
—

681), zeker niet ouder
;

doch even zeker jonger dan de

grove beelden der godenmoeder in Troas, op Kypros en de

Kykladen gevonden. De ruwe horden der Kimmeriërs, die in

^) Een uitvoerige beschrijving met voortreffelijke afbeeldingen o. a.

bij Perrot et Ohipiez, Eistoire de l'Art dans VAnUquité, Vol. IV p. 62S

suiv. Zie ook het groote werk {Expêditio7i arcMologiqiie de la Oalatie

etc.) van Perrot, Guillaume en Delbet, op kosten van den Staat in

1872 te Parijs uitgegeven.
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de 7e eeuw Klein-Azië verontrustten, zullen ze wel niet

gesticht hebben (tegen Krall). De vorst, die de paleizen bij

de heiligdommen bewoonde, komt in de reliëfs niet voor,

waaruit men heeft opgemaakt, dat hijzelf de hoogepriester

was (Perrot). De groote godin, hier voorgesteld, is blijkens

haar kleeding en onderscheidingsteekenen dezelfde als die

van het kappadokische Komana aan de Iris en het katao-

nische Komana aan den Saros, en waarschijnlijk werd zij

er op dezelfde orgiastische wijze, met gewijde prostitutie,

zeker door Gallen gediend. Maar dit vermoeden rust alleen

op hetgeen de geschiedenis leert van de standvastigheid van

godsdienstige gebruiken. De berichten omtrent den dienst

in de twee Komana's zijn veel jonger dan de tempels te

Boghaz-Keui en te Euiük. En het moet erkend worden, dat

de beeldhouwwerken in beide tempels noch razende Kory-

banten, noch grofzinnelijke symbolen, noch weelderige goden-

gestalten te aanschouwen geven.

4. DE GODEN DER FILISTIJNEN EN HUN DIENST.

Het zou nutteloos zijn een onderzoek in te stellen naar

de afkomst der PiHstijnen en de ligging van hun stamland

Kaftor, waarvoor alle gegevens ontbreken. Alleen dit mag
wel als boven allen redelijken twijfel verheven beschouwd

worden, dat zij
Semieten waren en met de Pelasgen niets

te maken hebben ^). Toen
zij zich in Kauaan vestigden

vonden zij daar natuurlijk de landsgoden, de kananeesch-

fenicische Astarte en verscheiden plaatselijke Baalim, zoo-

als de Baal Zebub van 'Ekron, in eere, en wachtten zich wel

hun dienst af te schaffen, maar zij plaatsten er hun eigen

godheden naast, zelfs waar die in oorsprong dezelfde waren.

^) Tegen Hitzig, die hen voor Ariërs houdt, en Stark, die hen met

de Pelasgen vereenzelvigt. Zie verder boven blz. 213 vg.
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Zoo vindt men naast de inheemsche Astarte te
'

A§kel6n de

godin, wier naam de Grieken Derketo uitspraken, blijkbaar

naar den dialektischen vorm Tirata van den bekenden ara-

meesclien naam
'

Atar ata. De berichten omtrent dezen dienst

zijn zeer jong en bovendien schaarsch. Dat hij van den

plaatselijken Astartedienst onderscheiden werd, staat vast,

want de tempel van Derketo lag buiten, de andere in de

stad. Wij mogen ook aannemen, dat de godin hier anders

dan te Bambyke werd voorgesteld en wel in ichthyanthro-

pischen vorm. Ook werd van haar te Askelon wel een soort-

gelijke mythe verteld als van de arameesche godin, namelijk

haar ongelukkige liefde voor een jongeling uit de offerenden,

maar in de bijzonderheden zoo verschillend, dat zij niet

uit dezelfde streek afkomstig kan zijn. De Grieken spreken
voorts van haar dochter Semiramis en noemen deze een

andere gestalte van de hemelsche Afroditê, dat is de Astarte

die in de stad vereerd werd. Dat in dezen cultus aramee-

sche bestanddeelen den hoofdinhoud uitmaken, is duidelijk,

en evenals de naam der godin, zoo is ook die van den god
door de Filistijnen te Gaza en elders vereerd, Marnas

(Mar-na, onze Heer), niet kananeesch, maar arameesch.

Intusschen, Semiramis behoort in Babylonië en Assyrië thuis

(Samuramat). En daar behoort evenzeer de mannelijke hoofd-

god der Filistijnen, Dagon, die te Gaza zijn hoofdtempel,

maar ook in andere hunner steden zijn heiligdommen had.

Hij was geen kananeesche godheid; al komt zijn naam

nog in een paar plaatsnamen buiten het filistijnsch gebied

voor, wij kunnen daarin niet anders zien dan overblijfsels

van de heerschappij eenmaal door de Filistijnen over het

grootste deel van Kanaan uitgeoefend. Een jonge overle-

vering beschrijft zijn beeld als saamgesteld uit het lichaam

van een visch met hoofd en handen, misschien ook voeten

van een mensch. Al zwijgen daarvan de oudere berichten,

er is geen geldige reden om het te betwijfelen; te minder

omdat ook Derketo een vischgedaante heeft en de naam
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Dagon zelf met dag „visch," niet, zooals Filo van Byblos

wil, met dag „graan" samenhangt. Omtrent zijn dienst weten

wij niets, dan dat hij zijn priesters en waarzeggers had.

Wat zijn beteekenis aangaat zullen wij niet ver van de

waarheid zijn, zoo wij hem onder de oude scheppende goden
van den kosmischen oceaan rangschikken en met den ba-

bylonischen Ea in verband brengen, al stond hij in de

hiërarchie der goden misschien op lageren trap dan deze.

In Babel en Assur wordt hij meermalen met den hoogsten

hemelgod Anu verbonden en uit een der geschriften van

koning Sargon II i) heeft men opgemaakt, dat hij vooral

te Harran vereerd werd. Dit zou een vermenging van ara-

meesche en assyrische eerdiensten althans eenigszins ver-

klaren. Maar wij kunnen niet loochenen, dat het alles zeer

onzeker is. Alleen dit staat vast; dat de god dikwijls bij

den boom des levens wordt afgebeeld en dat hij bij de uit-

vaart der dooden een rol speelt ; hij behoort dus tot de goden,

die leven wekken uit den dood ^).

^) Khorsab. revers des plaques 8. Er staat echter niet, dat de wil

van Anu en Dagan, wier wetten Sargon voor Harran opteekende, juist

alleen daar gold.

") Men zie daarvoor o. a. de afbeeldingen meegedeeld door J. Me-

mant, Le Mythe de Dagon, in RHR. 1885, XI, 295 vgg. Mijne opvat-

ting van Dagon als god der Filistijnen staat lijnrecht tegenover die

van Pietschmann, Gesch. v. PhoeniJc. p. 144 vgg., die Dagon voor een

kananeeschen god houdt en de etymologie van Filo Byblios aanneemt.



VIERDE HOOFDSTUK.

NATIONALE EN PLAATSELIJKE GODEN EN EEEDIENSTEN.

B. BIJ DE FENICIËES, DB KANAANEËRS EN HUN NABUREN.

1. DE PENIOISCHE VOLKSGODEN.

Onder de godsdiensten der oudheid behoort die der

Peniciërs niet tot de meest ontwikkelde. Veel hooger staat

de babylonische met wier geleerde priesterschap de Feni-

cische zich niet kon meten; om niet te spreken van de

Israëlietische, steeds hervormd en gezuiverd door machtige

profeten, die met gerechtvaardigde minachting op de arme

Ba' alspriesters van Tyros en Sidon nederzagen. De oorzaken

dier geringe ontwikkeling hggen voor de hand. Het ontbrak

den Feniciërs aan staatkundige eenheid. Gevestigd op een

lange, smalle kuststrook, hadden
zij

een aantal kleine staten

gevormd, waarvan sommige zich wel tijdelijk een zeker

gezag over de andere aanmatigden en aanspraak maakten

op den titel van „eene moeder in Kanaan," maar die toch

steeds een zekere mate van zelfstandigheid en onafhanke-

lijkheid behielden. Daarom hadden zij ook geen godsdienstig

middelpunt, waar de voornaamste landsgoden om éen hoogsten

geschaard en met hem tot een hiërarchisch stelsel vereenigd

werden, geen Babel of Thebe of Jeruzalem, en zonder dat

moet een polytheïstische godsdienst op zekere hoogte bhjven

stilstaan.
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Daarbij komt, dat zij haast uitsluitend leefden voor den

handel en voor die nijverheid, die hun voordeel kon ver-

schaifen. In kunst en kunstnijverheid waren en bleven zij

achterlijk. De overblijfselen van hun bouw- en beeldhouw-

kunst verraden een volslagen gebrek aan oorspronkelijkheid,

en zijn niet veel meer dan onhandige navolgingen van uit-

heemsche modellen. Wat
zij op het gebied van kunst-

nijverheid
'
leverden kan in de verte de vergelijking niet

doorstaan met de smaakvolle en sierlijke voortbrengselen
der arameesche industrie. Het was, zooals Pietschmann juist

heeft opgemerkt, voor de Fenicische kramers veel voor-

deeliger slechten namaak dan kostbare origineelen uit te

voeren en te verhandelen. Zelfs op hun staatkundige onaf-

hankelijkheid stelden
zij weinig prijs, zoolang men hun handel

en scheepvaart vrijliet, en alleen wanneer dezen gevaar liepen

of hun steden met geheelen ondergang bedreigd werden,

verdedigden zij
zich tot het uiterste. Dat gebrek aan een

krachtig volksbewustzijn verhinderde bij hen de vorming van

een nationalen godsdienst. Wel zegt men te veel als men
beweert (Pietschmann), dat

zij, aan de zee gevestigd en

kooplieden geworden, steeds dezelfde goden bleven vereeren,

die zij aanbaden toen ze nog zwervende veehoeders of in

't binnenland wonende landbouwers waren, en dat zeegoden bij

hen een ondergeschikte rol bekleeden. Zij hebben inderdaad

hun godsdienst gewijzigd naar hun nieuw bedrijf. Maar wel

kenmerken zij zich door de zucht om vreemde goden en

eerdiensten over te nemen en die met de hunne te ver-

mengen, wat zeker tot zuivering van hun eigen religie niet

bijdroeg.

Eindelijk moet ook in aanmerking worden genomen, dat

zij wel de makelaars der hoogere beschaving van het Oosten

waren en door hun rijkdom zich allerlei voorwerpen van

weelde en verfijnde genietingen konden verschaffen, maar

dat
zij zich die beschaving niet wezenlijk haddeü toege-

ëigend noch zelfstandig verwerkt. Dicht onder de opper-
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vlakte verborg zich de oude barbaarschheid, zoodat
zij

ook

geen behoefte gevoelden het onmenschelijke in hun gods-

dienstige gebruiken af te schaffen of zelfs maar te verzachten.

De godsdienstleer der Feniciërs is zeer polytheïstisch. Al

de goden die zij vereerden op te noemen, zou niet mogeUjk

zijn, want wat de israëlietische profeet van Juda zeide, geldt

ook ten volle van de Feniciërs: het aantal hunner goden
was even groot als dat hunner steden; men zou kunnen

zeggen, dat het nog veel grooter was. Op tweeërlei wijze

wordt de oorsprong van dit veelgodendom verklaard. Yolgens
de oudste en nog vrij algemeen verbreide meening hebben

de Feniciërs, voordat zij zich aan de zeekust nederzetten,

indien al niet éen Baal, althans eenige hoogste goden

gemeenschappelijk erkend en vereerd. De vele goden nu,

waaruit hun pantheon bestaat, zijn eigenhjk de plaatselijke

vormen van dien éenen Ba' al of die éene Ba alit of
'

Astarit,

of hoe die algemeene godheden meer mogen heeten. Ofschoon

nu de Baal van Tyrus inderdaad geen andere was, dan die

van Sidon of Tarsos of welke andere plaats ook, voor 't

bewustzijn van .'t volk waren zij gansch verschillende goden ^) ;

niet anders dan althans de minder ontwikkelde Roomsch-

Katholieken de O. L. Vrouw van de eene plaats als een

eigene persoon van die eener andere plaats onderscheiden.

Daartegenover wint meer en meer eene andere verklaring

veld. Aanvankelijk zou de fenicische godsdienst geheel uit

kleine stam- en plaatselijke godsvereeringen bestaan hebben.

De goden waren noch eigenlijke natuurgoden, noch zelfs

mythische wezens. Zij waren stamgoden, beschermgeesten
van kleine gemeenschappen ;

werden zij daarna goden van

een nederzetting, dan werden zij natuurhjk eenigszins met

de natuur in verband gebracht en werden mythen op hen

toegepast. Ook gebeurde het wel, dat, door de toeneming
van de macht en den invloed eener stad of door het stichten

*) Baetligen, a, w. p. 19,
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van koloniën, de dienst van haar plaatselijken beschermgod
zich buiten de perken van zijn oorspronkelijk gebied ver-

breidde, maar dit maakt hem slechts in schijn tot een volks-

god, in de werkelijkheid was hij niets anders dan de oude

stamgod, die de kudden beschermde, ziekten en roofdieren

afweerde, het voedsel voor mensch en vee liet wassen, en

die van een anderen stamgod alleen daarom verschilde, om-

dat de éene stam zich van 't goddelijke een eenigszins

ander begrip vormde dan de andere. Ruw waren die voor-

stellingen oorspronkelijk zeker; dat blijkt uit de opvatting

der goden als vruchtbare of sterke dieren: stieren, koeien,

leeuwen vooral, „vreters" en „verslinders." Eerst van liever-

lede werd al wat men zich als goddelijk dacht op zulk een

stamgod vereenigd en werden sommige zoo hoog verheven,

dat zij
in menschengedaante met de Avilde dieren worstelen

of deze hun vanzelf gehoorzamen en hen gewillig dragen.

Plier en daar mag een poging tot verklaring van natuurver-

schijnselen onder loopen, maar de meeste mythen zijn ijdele

verzinsels ^). Noch de eene, noch de andere onderstelling

kan dienen als verklaring van het fenicisch polytheïsme, al

ligt er waarheid in beide. Baal, Milk, El, 'Alon zijn, wij

zagen 't reeds, niet de namen van bepaalde, eerst later met

verschillende plaatsen in verband gebrachte goden, maar

algemeene benamingen aan allerlei, zeer onderscheiden goden,

verleend. Evenmin zijn zij louter karakterlooze stamgoden,

die slechts toevalHg verschilden en waarvan de een, door

het grooter aanzien van den stam of de stad waartoe hij

behoorde, wat hooger beteekenis erlangde dan de ander.

Het fenicisch polytheïsme dankt zijn ontstaan noch aan de

lokalizeering van enkele natuurgoden, noch aan de samen-

voeging van eenige honderden plaatselijke godheden, maar

in zekere mate aan beide.

Want dat sommige fenicische goden bepaaldelijk natuur-

^) Deze theorie is het laatst lütvoerig verdedigd door Pietschmann in

zijn Geschichte Phoenieiens.
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goden zijn, mag niet ontkend worden. Om van 'Astarit die

alle Noord-Semieten met elkander gemeen hebben niet meer

te spreken, behooren tot zulke natuurgoden zeker: in de

eerste plaats Baal-§amen (Bo'samim), de Heer des hemels,

met Zeus gelijk gesteld, wellicht de hoogste in rang, al werd

hij weinig vereerd; ESmun, dien de Grieken met hun

Asklêpios vergeleken, omdat hij een genezende god was;

Sakun, dien
zij

met Hermes vereenzelvigden en wiens naam

hem als „den vertrouwde, den nabijzijnde" doet kennen;

voorts, ofschoon ze alleen in eigennamen voorkomen, Sam§,

de zonnegod en Gad, de geluksgod, in de planeet Jupiter

belichaamd ; eindelijk Sefdn of Safón, de god van den

Noordewind, en enkele anderen waarvan wij alleen de namen,

doch niet de beteekenis weten, doch wier dienst te algemeen
verbreid schijnt, om hen alleen onder de stamgoden te

rekenen.

Dit geldt met name van den reeds genoemden god Esmun,
die bijzonder te Beryt en te Sidon, maar toch ook overal

waar Feniciërs woonden vereerd werd. Daarvan getuigen de

tallooze persoonsnamen met den zijnen samengesteld. Zijn

tempels stichtte men gaarne op bergtoppen of hoogten en

in de nabijheid van warme of geneeskrachtige bronnen. Zoo

te Sidon en te Karthago, waar zijn huis op het hoogste punt
der Byrsa of Akropolis gevestigd, de stad beheerschte en het

^

rijkste van alle was (Strabo 17, 3, 14.) Bij den Tamyras,
tusschen Beryt en Sidon, het riviertje aan Adonis gewijd,

had hij een heilig boschje (Strabo, 16, 2, 22). Al de aflei-

dingen van den naam Esmun in de oudheid en door latere

geleerden beproefd, laten onbevredigd. Maar dat hij, die de

geliefde van Astronoê, dat is 'Astarit naamat, genoemd
wordt en met Tammuz en Attês, zoo niet eenzelvig, althans

nauw verwant is, de welbekende door alle Semieten aange-

beden god der weldadige warmte en vruchtbare wateren was,

die in de lente met de Moederaarde verbonden alles tot

nieuw leven deed ontwaken, kan voor geen mytholoog aan



DE PLAATSELIJKE GODEN DER FENICIËRS. 249

twijfel onderhevig zijn. Daarom behoort hij op de spitsen

der bergen, waar de hemelgod zich met de aardgodin ver-

eenigt, daarom zijn hem bronnen en stroomen gemjd en is

hij god des levens en der genezing. Filo van Byblos en

Damascius maken hem tot het achtste kind van Sydykos

(Sadykos), den vader der Kabiren
;
of dit in iets anders zijn

grond heeft dan in een meer dan twijfelachtige verklaring

van den naam E§mun, durf ik niet zeggen; ook omtrent

oorsprong en beteekenis der Kabiren
, (de machtigen) zijn

wij nog gebrekkig ingelicht. Maar dat Sydykos niet anders

dan Sedek (Sadik), een godsnaam in oude kananeesche

eigennamen voorkomend, en dat deze „Gerechte" geen

plaatselijke of stamgod, maar alleen een volksgod zijn kan,

mag wel als zeker worden aangenomen. Omtrent hetgeen

hij als natuurgod geweest is, kan men allerlei gissingen

wagen, waarvan wel de waarschijnHjkste is, dat hij met den

nachtelijken hemelgod, den god der onderwereld, den strengen

ouden Bel van Nipur gelijk staat, maar men weet van hem

eigenlijk niets.

2. DE PLAATSELIJKE GODEN DER FENICIËRS.

De talrijke Baalim en Baalót der voorname steden of

andere beroemde middelpunten van godsvereering, hetzij dat

ze oorspronkelijk plaatselijke beschermgoden waren, hetzij

men in hen lokale gestalten der groote nationale goden moet

zien, kregen ook wel eigen bijnamen en een zelfstandig

karakter, en wanneer hun stad in macht en aanzien klom

en koloniën stichtte, werden zij
ook meer algemeen gediend.

De godin van Byblos, Ba alat-Gebal, van wie reeds vroeger

gesproken werd, bleef wel een plaatselijke godheid, maar

zij was wijdberoemd en haar tempel een heiligdom, waarheen

men van heinde en ver ter bedevaart trok. De Grieken

noemden haar nu eens Dionê, dan Afroditê
;
Afroditê wegens

het ontuchtig karakter van haar dienst en de mythe van
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Adonis, die te Byblos thuis behoorde, Dionê meer in over-

eenstemming met haar karakter; in den tijd toen men al

wat Egyptisch was in Fenicië navolgde, werd
zij natuurlijk

met Isis vereenzelvigd. Voorbeelden van lokale Baalim zijn

die van Sidon (Ba al-Sidón), van Tyrus (Baal-Sür), van

Haldim {Zsvg écXdéinog)^ van den Libanon (Baal Libnan

Zsvg ÓQEiog), van Saarni bij Byblos, die zelfs voluit Baal-

§amim heette en in de Grieksche vertaling de hemelsche,

allerhoogste Zeus Saarnaios genoemd wordt; van eenigszins

anderen aard daarentegen zijn de Ba al Markod, waarin men
een Heer van spel en dans zien wil, en Baal Merpa, de

Ba al der genezing. Toeval is 't zeker niet, dat de Grieken

deze Ba'al's in den regel met hun Zeus vergelijken, zij

zullen dus wel alle hemelgoden geweest zijn, al wordt het

er niet opzettelijk bij gezegd, zooals bij den Saarnischen.

Van geheel anderen aard was de groote stadskoning

Milkart (uit mük-Jcart, koning der stad) van Tyrus, dien zij

niet Zeus, maar Hêraklês noemden, en die, naar mijn over-

tuiging van den Ba al-Sür moet onderscheiden worden. Geen

der fenicische goden heeft zijn heerschappij zoo ver uitge-

strekt als hij. Duizenden, niet slechts in zijn eigen stad en

haar gebied, maar ook in de koloniën en nederzettingen

noemden zich naar hem. Hij was, sedert Tyrus Sidon over-

schaduwd en de hegemonie verkregen had, zoozeer dte

nationale god geworden, dat de verhalen' van de zeetochten

en ontdekkingen zijner aanbidders met de mythen die hem

behoorden werden samengesmolten, 't Is zeker overdrijving,

aan zijn tempel hetzelfde centraal karakter voor Fenicië

toe te schrijven als aan den Jeruzalemschen tempel in

Juda; maar geëerd werd
hij,

vooral in de latere eeuwen

vóór 't begin onzer jaartelling, meer dan eenig ander der

fenicische goden. Karthago, de tyrische kolonie, ofschoon

't zijn eigen plaatselijke goden had, erkende zijn heerschappij

en toonde dit door jaarlijksche toezending van offergaven

en wijgeschenken voor zijn tempel.



DE PLAATSELIJKE GODEN DER FENICIËP.S. 251

De stadskoning van Tyrus was een geheel andere god
dan de weldadige, groei en leven schenkende Esmun der

Sidoniërs, die, als ze stil hun handelsbelangen konden nagaan,

voor hun staatkundige onafhankelijkheid niet veel over

hadden, evenals de strenge tyrische 'Astarit een geheel

andere was dan de weelderige Baalat van Byblos. De

Tyriërs, evenzeer kooplieden en zeevaarders, waren voor

staatkundig belang en heerschappij niet zoo onverschillig.

Tal van kleine staten en steden, onder, deze zeer machtige

en beroemde, erkenden Tyrus als een moeder in Kanaan.

Jarenlang wisten zij, en somtijds zegevierend, hun onaf-

hankelijkheid te verdedigen tegen geen mindere dan de

Assyrische of Babylonische legers, en in menigen zeeslag

behaalden zij de overwinning. En gelijk zijzelven, zoo was

ook hun god weldadig voor zijn vereerders, maar de schrik

zijner en hunner vijanden, een held, wiens machtige daden

hem met Hêraklês deden, vergelijken en die zich strijdend

en steeds triomfeerend een weg gebaand had langs al de

kusten der zee, tot in het verre Westen toe, waar de twee

reuzenzuilen van zijn wonderkracht getuigden. Dat hij een

zonnegod was is algemeen erkend, Avaarschijnlijk de gloeiende

zomergod, en de menschen- en kinderoffers werden hem ter

eere gebracht.

Bleef Melkart ook bij de Karthagers, gelijk in de andere

tyrische koloniën hooggeëerd, evenals Esmun, die trouwens,

volgens de mythen, de bestendige metgezel op Melkart's toch-

ten was en hem zelfs eenmaal het leven hergaf
— de Grieken

noemden hem daarom als Hêraklês' broeder en begeleider

lolaos — de godin Tanit en haar gemaal of geliefde Baal

Hamman schijnen in de „Nieuwe stad" de meeste vereering

te hebben genoten. Dat blijkt uit een ontzaglijke menigte

wij-opschriften te hunner eere in den grooten tempel ge-

plaatst, en waarin op eene twijfelachtige uitzondering na, althans

te Karthago, de godin voorgaat. Doch in weerwil van die

duizenden inscripties tasten wij, waar het er op aankomt de
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beteekenis van dit godenpaar vast te stellen, in het duister.

Men heeft ze voor plaatselijke goden gehouden, door de

tyrische kolonie van de oudere berbersche bevolking over-

genomen en door deze uit Egypte meegebracht (Renan).

Hammö.n zou dan Amun (Ammon) van Thebe, TanitNeit

van Saïs zijn. Afdoend bewijs daartegen is niet, dat de

Semieten den thebaanschen hoofdgod nooit Hammon, maar

altijd Ammon schrijven en dat Neit of Nit in 't Egyptisch
nooit Tanit kan genoemd zijn, want de karthaagsche vor-

men zouden berbersche verbasteringen kunnen zijn. Doch

evenmin is een afdoend bewijs vóór de juistheid der ver-

eenzelviging, dat in den tempel van de oase El-Hargeh de

thebaansche en de karthaagsche god werkelijk gelijkgesteld

worden, want dat kan synkretisme uit later tijd zijn. Dit

alleen staat vast, dat van de vereering van Tanit buiten

Karthago en zijn koloniën geen zeker spoor is te vinden ^).

Daar behoort
zij

dus eigenaardig tehuis en
zij

is ongetwij-

feld de godheid die Polybius de beschermgodheid der Kar-

thagers [Saiiioav %aQ%ridovl(üv) noemt. Er is dus veel voor te

zeggen, dat de godin een berbersche was, door de stichters

der nieuwe stad uit piëteit behouden, omdat de plaats haar

behoorde
;
doch zeker niet van Saïs, al is het waar, dat de

Berbers deze egyptische godin gaarne vereerden, waarschijn-

lijk omdat
zij

er hun nationale godheid in meenden te her-

kennen. De Grieken vonden er hun Artemis, de Romeinen

hun Diana, de virgo caelestis, een maangodin, ook wel,

omdat zij tevens moedergodin was, hun luno in. Meermalen

heet
zij

Pen- of Pnê-Baal, ,aangezicht van Baal', niet van

een of anderen Baal, maar van de godheid in 't algemeen 2),

een bijnaam die haast tot haar eigennaam geworden is.

^) Ik moet alleen herinneren, dat onder de, Avaarschijnlijk uitheemsche,.

godheden, wellce Eamses II vermeldt, naast eene ANT eene TNT voor-

komt. De uitspraak van den naam is daar evenals te Karthago onzeker.

*) Zoo terecht Baethgen.
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heet zoo niet naar een plaats (Halévy), maar ook niet naar

de verklaring van Apüilejus, wiens pantheïstische voorstel-

lingen voor een berbersche of oud-semietische godin weinig

passen, als cleorum dearumqiie facies unive7\sa, evenmin

als zij oorspronkelijk de rerum Natura 'parens, elementormn

omnium clomina, seculoriom jprogenies initialis is. Dit zijn

louter bespiegelingen van lateren tijd. Zij heet zoo in den-

zelfden zin als er van een Salam-Baal, ,Beeld van Baal'

gesproken wordt, als de zichtbare godheid, in wie de hooge,

verborgen hemelgod zich openbaart, misschien bepaald als

maangodin.

Intusschen, de groote godin van Karthago moge oor-

spronkelijk de berbersche godin der plaats zijn, de tyrische

kolonisten hebben haar blijkbaar voor dezelfde gehouden
als de groote 'Astarit of Ba'alat van het moederland, want

Tanit wordt op een menigte van haar gewijde steenen met

hetzelfde symbool aangeduid, dat elders aan de groote

aziatische godin behoorde.

Baal-Hamman daarentegen, haar bestendige metgezel
doch mindere in rang, is een oud-fenicisch-kananeesche

god, die in Fenicië ook wel 'El-Hamman heette en zoowel daar

als in verscheidene karthaagsche koloniën, ook op numidische

monumenten, zelfstandig optreedt, of de groote godin als

tweede naast zich heeft, of ook met een der bij de Feniciërs

zoo gewone dubbelgoden Milk-Astarit verbonden is. Hij was

zeer bepaald een god en niet louter een symbool, tot god
verheven. De hammanim of zonnezuilen, meermalen in het

Oude Testament en ook in west-aziatische opschriften

vermeld, zijn zinnebeelden hem gewijd, en op of bij zijn

altaar geplaatst, en ontleenden den naam aan hem, niet omge-
keerd. Afbeeldingen op numidische steenen laten geen twijfel

omtrent zijn beteekenis. Hij is^ gelijk ook zijn naam aan-

duidt, de god der gloeiende, maar weldadige zonnewarmte,
die planten en bloemen doet ontluiken, boom- en veldvruchten,

bijzonder ook de wijndruif doet rijpen, kortom een god der

I. 17
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vruchtbaarheid in den ruimsten zin. Hij was dus niet een

van die plaatselijke goden die door *den wassenden invloed

van hun stad meer algemeen vereerd werden, maar een

oude, bij alle of althans de meeste semietische stammen

bekende godheid, van wie de karthaagsche slechts een

lokale gestalte was. Mag hij ook somtijds, waarschijnlijk

omdat hun namen in klank op elkander geleken, met den

thebaanschen Amun-Ra gelijk gesteld zyn, de wezenlijke

overeenkomst tusschen hen was niet groot en in oorsprong

verschillen zij geheel.

3. UITHEEMSCHE GODEN BIJ DE FENICIËRS.

Niets is natuurlijker, dan dat een handelsvolk als het

fenicische niet alleen vreemde zeden navolgde, maar zich

ook vreemde eerdiensten toeëigende. De handel, vooral

gelijk die in de oudheid gedreven werd, toen hij met verre

tochten te land en ter zee gepaard ging en het stichten

van kantoren, nederzettingen en koloniën vorderde, maakt

vanzelf verdraagzaam en belet het volhouden van een gods-

dienstig particularisme als alleen kan voorkomen bij een

landbouwend volk, en dan nog eerst wanneer het een gods-

dienstig middelpunt heeft en naijverig is op zijn nationaliteit.

Dat arameesche en door bemiddeHng der Arameërs ook

babylonisch-assyrische goden tofc de Feniciërs moesten door-

dringen, lag voor de hand. Onder de eerste telt men, behalve

de noordsyrische 'Atarate, de in Filistaea en Kanaan als

Derketo vereerde godin, van wier dienst enkele sporen in

Fenicië en op Cyprus gevonden zijn, den god Resuf of

Arsuf
,
die vooral op Cyprus vereerd werd en vandaar zelfs

naar Egypte zijn weg vond. Zijn naam doet hem kennen

als den god van den bliksem en hij komt voor in twee

gestalten, namelijk als de Resuf met den pijl (Resuf-hes)

en de Resuf-mikal, dien men als een fenicischen vorm van

den Amykleeschen Apollo beschouwt. Maar dit alles is nog
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zeer onzeker al hebben de jongste ontdekkingen bewezen,

dat hij een noordsyrische god was. De godin Anat, die

naast hem staat en met de krijgshaftige Athêna wordt ver-

geleken, werd, bUjkens plaatsnamen, ook in Kanaan zeer

vereerd, en is wellicht van babylonische afkomst, de vrouwe-

lijke Anii.

Is assyrische invloed in de fenicische kunst niet te mis-

kennen, in den godsdienst is die niet overwegend geweest.

Sommige opschriften getuigen, dat de Feniciërs de babylo-

nische goden Bel en Nergal gediend hebben, maar of zij

die in overouden tijd rechtstreeks van de Babyloniërs, dan

wel later door bemiddeling van de Assyriërs ontvingen, kan

men niet uitmaken. Opmerking verdient de groote overeen-

komst, bij alle verscheidenheid, tusschen de babylonische en

de vier fenicische kosmogonieën die wij kennen. Twee

daarvan komen bij Damascius, twee andere bij Filo Van

Byblos voor, en zij dragen eenige kenmerken van echtheid.

De twee bij Filo verschillen in de uitwerking en in de

rangschikking der hoogste beginselen, maar komen daarin

overeen dat zij alles uit den chaos (Ba au) en den adem of

geest (pneuma, kolpia) als eerste oorsprongen afleiden. Ook
in die van Damascius, ofschoon ze er in belangrijke punten
van afwijken, spelen naast Póthos, de begeerte, de wind of

adem en de lucht (Anemos en Aêr) een voorname rol;

beide leeren het ontstaan der wereld uit het ei. In elk

geval bewijzen zy, dat de verschillende priesterscholen zich

ook bezighielden met filosofeeren over den oorsprong van

^t heelal.

Yeel dieper was de indruk, dien de egyptische beschaving
met haar kunst en godsdienst op de Feniciërs gemaakt had-

den. Vreemd was dit niet. Al zeer vroeg stonden zij
in

levendig verkeer met Egypte, dat zelf eenige eeuwen lang

over Kanaan en sommige aangrenzende gewesten, tijdelijk

zelfs over geheel West-Azië tot aan den Eufraat heerschte,

en
zij hadden zich wederkeerig in JSTeder-Egypte gevestigd,
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in welks hoofdstad Memfis zij zelfs een afzonderKjke wijk

hadden. Kleine opschriften uit zeer ouden tijd bewijzen dat

zij ook diep in Opper-Egypte waren doorgedrongen. Geen

wonder dat velen hunner zich aan den dienst van egyptische

goden wijdden en hun kinderen naar hen noemden, zon-

der daarom op te houden hun voorvaderhjke godheden te

vereeren ; welke laatste dan ook wederkeerig in de egyp-

tische godenwereld eene plaats vonden. De egyptische goden,

die de Feniciërs bij voorkeur vereerden, behooren alle tot den

kring van Osiris en tot dien van Ptah van Memfis, zelden

tot de „heeren van Heliopolis." Misschien hebben zij hun

bekende dwerggoden, Kabiren, Pygmaeën of Pataeken, aan

de Egyptenaars ontleend, bij wie ze trouwens, naar men

meent, ook niet oorspronkehjk, maar uit het Zuiden inge-

voerd zouden zijn. Mij komt dit echter nog zeer twijfelachtig

voor. Het kan een toevallige overeenstemming en dan een

vermenging van het gelijksoortige zijn. Dwerggoden vindt

men in allerlei oude godsdiensten, ook waar van overneming

geen sprake kan zijn. In den regel zijn het kunstvaardige

goden, verpersoonlijking van kosmische krachten, in 't ver-

borgen werkende aardgeesten. Dit althans is eigenaardig

fenicisch, dat het beeld van zulk een dwerggod de plecht

van ieder schip versierde, een gebruik dat zich juist zeer

goed laat verklaren als zij goddelijke wonderkunstenaars of

bouwmeesters waren: en indien de naam Pygmaeën, dien

de Grieken hun gaven en wat zij natuurlijk als „vuistgo-

den" uitlegden, een vergrieksching van den bekenden feni-

cischen godennaam Pum (ook in Pygmalion) is, dan zou

deze naam „hamergod" uitstekend voor zoodanige wezens

passen en de geheele voorstelling niet van vreemden geborgd

zijn. Een ruim gebruik daarentegen maakten de Peniciërs

van al de heilige symbolen der Egyptenaars, onder anderen

van het levensteeken (a/^/^), het zonneoog (uza), de ureus-

adder, den kever, doch meer als versierselen, waarvan zij

blijkbaar niet altijd de beteekenis verstonden, dan als reli-
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gieuze zinnebeelden. In de periode toen zij
al wat egyptisch

was naaapten moest natuurlijk van deze hiëroglyfen ook een

druk gebruik worden gemaakt, maar om de gedachten die

er in lagen bekommerden zij
zich niet.

Dit is zeker, hoeveel zij
ook nabootsten, de meening dat

zij hun godsdienst zelven hoofdzakelijk aan de Egyptenaars

te danken hadden, heeft geen den minsten grond. Zelfs de

Adonisdienst van Byblos, hoeveel hij ook in mythischen

grondslag en in sommige gebruiken met den Osirisdienst

overeenstemt, is niet naar dezen gevolgd. Zij werden met

elkander vergeleken en in later eeuwen zelfs vermengd,
maar zij zijn bij beide volken zelfstandig ontstaan en ont-

wikkeld, al wortelen ze beide in een gemeenschappelijken

bodem, de godsdienstige overlevering uit vóorhistorischen tijd.

4. DE VOORNAAMSTE GODEN VAN DE KANAANEËRS

EN BEUN NABUREN.

Omtrent den godsdienst van Kanaan bezitten wij niet dan

spaarzame berichten en deze bijna alle uit den tijd toen het land

reeds lang onder de heerschappij der Hebreen was gekomen.
Maar het is wel zeker, dat hij van dien der Feniciërs niet

wezenlijk verschilde en met den arameeschen groote over-

eenkomst had. Ook hier een tal van plaatselijke Baalim,

zooals Ba al-Hamon, Ba al-Haz5r, Ba al-Hermón, Ba al-Me on,

Baal Perazim en verscheidene anderen. Sichem had zijn

verbonds-Ba' al; Baal Berlt, en Baal Peor had zijn zinne-

lijken dienst nabij den berg van dien naam in 't Moabie-

tische. Yan eenigszins anderen aard was misschien de

Ba'al-Tamar^ die als Zeus Demaros bij Filo Byblios voor-

komt, en Baal Gad is een van de vrij algemeen vereerde

semietische goden, naar wien zelfs een der stammen van

Israël heet. Ba'al-Zebub, de beroemde orakelgod van' Ekron,

xiie de eer gehad heeft in later eeuwen tot den overste der

•duivelen te worden verheven, mag oorspronkelijk de Heer
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en daarom de afweerder der schadelijke vliegen of ook

geheel iets anders geweest zijn, zeker was hij een oud-

kananeesche godheid, al had hij zijn zetel in eene stad, die

in den historischen tijd aan de Filistijnen behoorde. Hoe

hoog hij zelfs bij de Israëlieten in eere stond, bewijst het

verhaal van 2 Kon. 1, waaraan ongetwijfeld een historische

herinneringften grondslag ligt. De kranke koning van Israël^

Ahazia (Ahazya), poogt uit zijn godspraak de middelen tot

zijn genezing te vernemen. Misschien was ook Bezek een

oude lokale bliksemgod, want de verklaring van den naam

des konings Adonibezek als Heer van de stad Bezek is

geheel onmogelijk. Sedek, de gerechte, is in zuiver

hebreeuwsche eigennamen zeker niet anders dan een eeretitel

van Jahve, maar of hij in de namen Malkisedek en Ado-

nisedek niet een engere beteekenis had en een bepaalden

god, wellicht van Jeruzalem aanduidde, mag met eenigen

grond gevraagd worden. Voorts blijkt uit allerlei plaatsnamen,,

dat ook algemeen vereerde semietische goden in Kanaan

hun lokale heiligdommen hadden. Naar de meermalen ge-

noemde Anat heette de priesterstad Anatöt, de geboorte-

plaats van Jeremia; naar Astarit de stad der Eefaïeten in

Basan Astarit-Karnaim, waar zij dus onder de gedaante van

een koe schijnt vereerd te zijn, en B' astara, dat is Astara's

huis, een Levietenstad in het Overjordaansche, in het gebied

van Manasse ; en naar den zonnegod Semes verscheiden

steden, waarvan de bekendste tot de priestersteden van Juda

gerekend wordt, doch meermalen in de macht der Filistijnen

was en ook eigenlijk tot hun gebied behoorde. Hadad-Rimmon

(Hadad-Eamman), op de vlakte van Megiddo, werd tot nog
toe algemeen voor een oude arameesche nederzetting

gehouden, waarvan zich Iraëlieten meester hadden gemaakt ;,

doch sinds men de bewijzen gevonden heeft, dat de vereering

van dezen god ook in Kanaan oudtijds niet tot de zeld-

zaamheden behoorde, behoeft men tot deze ondersteUing zijn

toevlucht niet meer te nemen.
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De oude plaatselijke eerdiensten werden niet afgeschaft,

toen jongere, krachtige Nomadenstammen de beschaafder,

doch door de weelde verzwakte stammen aan zich onder-

wierpen en ook tot het gezeten leven overgingen. Evenals

dit reeds van de Filistijnen bleek en ook later met Israël

geschiedde, dat zij namelijk voor den nationalen stamgod

en zijn kring den aiouden landsgodsdienst niet verwaar-

loosden, zoo was het zeker ook met de Moabieten en

allerwaarschijnHjkst met de Ammonieten en Edomieten.

Voor Moab, dat zich ten oosten van de Doode Zee neder-

zette en zich steeds noordelijker trachtte uit te breiden,

was Kamos (Kemós) hetgeen Jahve later voor Israël was,

de echt nationale hoofdgod, die zeker nog zijn trawanten

naast zich had en wiens vereering die van andere goden
niet uitsloot, maar zoozeer de eigenlijke volksgod, dat Moab
het volk van Kemós kon heeten. In het bekende opschrift

van koning Mêsa, den tijdgenoot van Ahab van Israël,

wordt van de verhouding tusschen den god en zijn volk

op geen andere wijze gesproken dan in het Oude Testament

over de verhouding tusschen Jahve en Israël. Dat 'Omrt

Moab jarenlang kon verdrukken, Mésa verklaart het daaruit,

dat Kemós toornig was op zijn volk; maar ook de redding
uit de vernedering en de gevaren, die hem dreigden, schrijft

hij aan Kemó§ toe. Deze beveelt hem de stad Nebo aan

Israël af te nemen, geeft het in zijne hand, verdrijft de

Israëlieten uit Jahas, waar zij zich gelegerd hadden, en brengt

Horonain weer onder Mesa's gezag. Hem wijdt hij de

altaargereedschappen van Jahve, die hij uit de veroverde

steden heeft weggevoerd en als een schouwspel waarin

Kemos en M6'ab behagen scheppen, doodt hij vóór hem
al de krijgsgevangenen uit 'Atarót. Naast den god staat

zijn gade
'

Astar-Kemos — want dit is de eenvoudige betee-

kenis dezer samenstelling en van androgyne voorstellingen

behoeft hier geen sprake te zijn
— en voor haar spreekt

Mesa den herem over de stad Nebo uit. Mannen en knapen
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worden gedood, vrouwen, meisjes en deernen (rJwit) aan

de godin gewijd, doch zooals behoort de altaargereedschappen
van Jahve aan Kemos zelven toegeëigend. Kemóè, wiens

naam „de overwinnaar, de bedwinger" beteekenen kan en

misschien in dien der stad Karchemis (Gar-gamisu) schuilt,

wat echter lang niet zeker is, was zeker krijgsgod, wellicht

^zonnegod en moet, zooals de naam van Meêa's vader,

Kemósmelek, aanduidt, tot de kategorie der Melaklm gere-

kend worden. Aan hem heeft de koning waarschijnlijk zijn

zoon geofferd, toen de koningen van Israël en Juda zijn

hoofdstad belegerden, zooals 2 Kon. 3, 26 vg. bericht.

Monotheïsme zal echter niemand aan de Moabieten toe-

schrijven. 1) De nationale god was het hoofd der Moabie-

tische Elohim, en dat de weelderige dienst van den vrucht-

baarheidsgod Baal-Peór en van andere plaatselijke goden,
zooals Baal-Meón en misschien ook van Nebo naast den

zijnen werd in stand gehouden, is geheel in overeenstemming
met hetgeen in alle verwante semietische staten, ook in

Israël geschiedde. Men behoeft daartoe niet te onderstellen

(Stade) dat de Moabieten in deze goden slechts plaatselijke

gestalten van Kemos zagen.

Omtrent de Ammonieten en Edomieten zijn wij veel

gebrekkiger ingelicht. De eersten, een broederstam van

Moab, had zich noordoostelijk van dezen gevestigd, en was

natuurlijk ook gedurig met Israël in strijd en bij het volk

van Jahve even fel gehaat, een haat die, waarschijnlijk met

zinspeling op een mogelijke beteekenis hunner namen^ zich

') Baethgen, a. w. p. 14, waarschuwt tegen de gevolgtrekking, dat

de Moabieten monotheïsten zouden zijn, omdat MeKa' over zijn god

op dezelfde wijze spreekt als de Israëlieten over Jahve. Maar ook het

monotheïsme der Israëlieten was destijds nog ia zijn wording en niet

aUeen de overtuiging van slechts weinigen, maar ook bij dezen lang niet

streng. Indien Stade, Geseh. des Vblkes Israël I, 114 van het mono-

theïsme der Moabieten spreekt, bedoelt hij natuurlijk geen hooger dan

dat der oude Israëlieten. Doch ook zoo kan ik niet geheel met hem

instemmen.
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lucht geeft in de legende van hun afstamming uit bloed-

schande. Hun hoofdgod wordt gewoonlijk Milkom, alleen

dialektisch verschillend van Milk, genoemd, eens, Eicht. 11,

24, ook Kemos, wat men gewoonlijk aan een vergissing

toeschrijft. Toch is zeer wel mogelijk, dat de goden van

Ammon en Moab alleen in naam verschilden. Uit den naam
van den ammonietischen koning Baalls, den tijdgenoot van

Jeremia, heeft men willen opmaken, dat zij Isis vereerden

(Baethgen), wat echter, vooral in dien tijd, b.oogstonwaar-

schijnlijk is, en althans niet met het fenicische Abdis, Isis-

dienaar, vergeleken mag worden. Van hun andere goden
weten wij niets.

Volgens 2 Kron. 25, 14 heeft de koning van Juda Amazia

de Elohim van Se ir, de goden der Edomieten, naar Jeru-

zalem gesleept en aldaar vereerd. Wie en vooral wat die

goden waren is moeiHjk te zeggen, allerminst is zeker, wie

de nationale hoofdgod was. Zij noemden hun goden Baal

en Malak, zooals de namen Baal-HanaU; en Kausmalaka,

de laatste in een assyrisch opschrift gevonden, bewijzen,

maar dit zijn algemeene titels, evenals gabri in Kauègabri. ^)

Velen vermoeden, dat hun oude volksgod Edom heette,

naar wien een filistijnsche krijgsman van David'Obed-Edom,
dienaar van Edom genoemd was en zijzelven „Zonen Edoms",
en zien ook in Esau, den Ousoos van Filo van Byblos, een

ouden god. Anderen loochenen dit en zien in de Bnê-Edom

eenvoudig „menschenzonen." ^) Zeker is, dat Usu in Assyrië

als god vereerd werd ^). Maar het blijft de vraag, of hij,

indien al een god, Bij hen de plaats innam, dien Kemos bij

^) De lezing Malikrammu van een edomietischen koningsnaam in een

Opschrift van Sinaherib is hoogst onzeker. Er staat Airammu, en dat

Ai = Mahk zijn zou is geenszins bewezen. Tegen SchraderKAT^. 150.

Baethgen, p. 11.

') Stade, GVI. p. 120 vg. Daai-tegen Baethgen, p. 8.

') III E. 66 obv. col. 1, 1. 15 en 25. Vgl. Lemormant, Fragm.

cosmogon. de Bérose, p. 127 en Sayce, Acad. March 20, 1875, p. 299 vg.
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de Moabieten, Milkom bij de Ammonieten, Jahve bij Israël

bekleedde. Trouwens, de Edomieten vormden niet zulk een

geregelden staat als de genoemde volken en waren nog

grootendeels nomaden en met een aantal andere, vooral

kananeesche en arabische stammen vermengd. Daarom kan

het niet verwonderen, dat verscheiden vreemde goden^ zooals

de Syrische Hadad, de aan den arabischen Jagut verwante

Je'us en andere bij hen vereering vonden. Misschien was

de zeer veel bij hen voorkomende god Kös, de Kau§ der

assyrische opschriften, van arabischen oorsprong en dezelfde

als Kais. Uit de samenstelling Kosbaraka blijkt, dat hij een

hemelgod was, die over den bliksem gebood.

Van den godsdienst der Arabieren vóór Mohammed kun-

nen wij hier niet spreken. Zoowel die van Midden-Arabië

als die van de Sabeërs in Jemen zijn twee bijstroomen, die

eerst in den grooten stroom van ontwikkeling, wiens loop

wij nagaan, uitmonden in een tijd die ver buiten onze

beschouwing ligt. Alleen voor de Kedarenen en de Nabateërs

moeten wij eene uitzondering maken, omdat zij reeds in de

periode waarmede wij ons bezighouden met de leidende semie-

tische volken in aanraking kwamen. Beide stonden blijkbaar

onder sterken arameeschen invloed. Voor de Kedarenen

(KidrM) bewijst dat de arameesche vorm van den naam

hunner voornaamste godheid, Atarsamain, die in assyrische

opschriften vermeld wordt en wel niets anders dan de Astarit

des hemels, de groote hemelkoningin beduiden kan. De

hoofdgod der Nabateërs, wier woonplaatsen zich van Hauran

tot diep in Arabië uitstrekken, draagt geen arameeschen

naam, en dat niettegenstaande zij de arameesche taal hadden

aangenomen; maar zijn aard was niet zuiver arabisch, en

hij is ook geen Nomadengod meer, maar de god van de

vruchtbaarheid der akkers, boom- en wijngaarden, wiens

vereering in geheel Aramaea tot in Klein-Azië toe verbreid

was en die veelal met Dionysos wordt vergeleken. Zij

noemden hem Dhu-èara (Dusarês), „de heer van 'Sara,"
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V

waarin men gewoonlijk het gebergte Sara of Sera ziet,

dat voor het hoogste van Arabië werd gehouden. Wel heeft

Wellhansen daartegen aangevoerd dat zijn dienst daar nergens

voorkomt, en hij dus wellicht naar een vruchtbare plaats in

de wildernis heet. Maar dat is geen overwegend bezwaar.

Ook Jahve werd noch bij den Sinaï, noch bij den Horeb,

noch over 't geheel bij het gebergte Se' ir meer vereerd,

ofschoon hij, naar Debora's lied, van daar zijn getrouwen ter

hulp snelt, en ook Jahve is, toen zijn vereerders tot gezeten

leven kwamen, een landbouwgod geworden. Hoe het zij,
de

naam schijnt slechts bijnaam te zijn, evenals waarschijnlijk

Orotal, zooals Herodotos den hoofdgod dezer Arabieren noemt,

en die meestal voor denzelfden als Dusarês wordt gehouden.
Indien hij de oude stamgod der Nabateërs was, dan is hij

misschien naar het voorbeeld van den arameeschen land-

bouwgod gewijzigd en heeft hij het karakter van dezen aan-

genomen. Wat vooral grond geeft om Dusarês en Orotal

gelijk te stellen is dit, dat naast beide dezelfde godin staat,

Allat, de Alilat van Herodotos, „de godin" zooals denaam

alleen kan beteekenen. Men strijdt er over of zij
maan-

dan wel zonnegodheid zijn zou. Eigenlijk was zij noch het

een, noch het ander. Oorspronkelijk van Al- Uzza, de godin

van de morgenster niet verschillend, is
zij de krijgshaftige

Astarte, de godin van het uit de duisternis voortbrekende

licht en daarom door de Grieken meest met Athene verge-

leken. Bij de zoo gewone samensmelting der twee gestalten

van deze godin, kan 't niet verwonderen, dat zij een enkele

maal ook als moedergodin voorkomt.

Natuurlijk namen de zoo wijd verspreide Nabateërs som-

mige goden van andere volken of stammen, bijzonder ara-

meesche, later zelfs grieksche over, wanneer zij meenden,

dat die met hun goden overeenstemden, of wanneer het de

goden waren van de plaats waar
zij zich vestigden. Zoo

pleegden die van 't Sinaï-schiereiland nog verscheiden eeuwen

na 't begin onzer jaartelling maandienst in een eigenaardigen
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vorm. Maar het is ons doel niet daarvoor hier uit te weiden.

5. GEBEUIKEN, PLAATSEN EN BEDIENAAES VAN DEN

EERDIENST.

Hoe de eerdienst der West-Semieten ontstaan en van

welken aard hij in voorhistorische tijden geweest is, kan

hier niet onderzocht worden. Genoeg zij het, te vermelden,

dat hij in den historischen tijd nog vele oorspronkelijk ani-

mistische gebruiken bewaard had. De opgerichte steenen,

oudtijds zonder, later met opschriften, symbolen en somtijds

afbeeldingen en waaruit weer later, op 't voorbeeld van

andere in beschaving meer gevorderde natiën, beelden ont-

stonden, hammantm of zonnezuilen, het zalven dier steenen

met welriekende oliën, waardoor ze gewijd, doch volgens de

vroegere beschouwing vereerd werden, de asêra's of gewijde

boomstammen naast het altaar, die de vrouwelijke godheid

vertegenwoordigden, al dergelijke gebruiken zijn overleveringen

uit een tijd toen men de plaatselijke en andere geesten in

de nabijheid trachtte te houden door hun een lichaam te

bereiden, waarin ze wonen konden. Betylen (bêt-êl), masse-

bals en hoe ze meer mogen heeten, zijn van oorsprong niet

anders dan fetisen. Nu werden ze, sedert men op hooger

standpunt van ontwikkeKng gekomen en de oude beteekenis

vergeten was, meer symbohsch opgevat, dat wil zeggen als

onderpanden van de tegenwoordigheid der hooge goden, en

altijd met een van dezen in verband gebracht. De meeste

goden hadden er slechts een, Melkart altijd twee (de be-

kende zuilen van Hêraklês) en meermalen komen drie obe-

lisken op éen voetstuk voor, die zonder twijfel een goddelijke

drieëenheid vertegenwoordigen.

Ook de voorstellingen die men zich vormde aangaande
het leven na den dood, het voortbestaan, den toestand en

de macht van de zielen der afgestorvenen rusten bij alle

noordwestelijke Semieten, de Israëlieten niet uitgesloten.
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nog op animistischen grondslag en schijnen zich bij hen nog
niet tot de leer der vergelding en tot de voorstelling van

een hemel en hel te hebben ontwikkeld. De groote zorg

voor de lijken, de onschendbaarheid der graven, de rijke

geschenken die aan de afgestorvenen werden meegegeven
voor hun welzijn en onderhoud, de luidruchtige jammerklach-

ten, de haaroffers, de wonden die men zich toebracht bij

de begrafenis en waarin men een surrogaat voor vroeger

menschenofters heeft willen zien, dat alles was ingegeven
door de zucht om de zielen tevreden te stellen en door de

vrees, dat zij zich anders over de verwaarloozing die zij

ondervonden hadden zouden wreken. Ook bij andere, op

hooger trap van beschaving staande volken der oudheid

bleven deze gebruiken in stand
;
de Feniciërs en hun stam-

verwanten staan daarin dus niet alleen; het eenige wat

opmerking verdient is dit, dat bij hen niet, zooals bij die

andere volken, bovendien andere gebruiken voorkomen die

van verhevener en redelijker beschouwingen getuigen. Het

graf was het eeuwig huis (èe^-o/«m), van daar ging de doode

ter rust in de èe ol bij de Eefaim, de schimmen, en uit die

duistere onderwereld kon zijn schim, zooals die van Samuel

te Endor, door bezwering worden opgeroepen. Was hij onbe-

graven of was zijn graf geschonden, dan moest de arme

schim rondzwerven en spoken en vond geen rust.

In de bezorging der lijken, gelijk trouwens in allerlei

andere zaken, hebben de Feniciërs althans de Egyptenaars
ten voorbeeld genomen, al was de navolging even slaafs als

gebrekkig. Tal van fenicische sarkofagen, waarvan vele in

het hoofd van den deksel zelfs nog zuiver egyptische gelaats-

trekken behielden, getuigen daarvan. Beroemd is vooral

die van den sidonischen koning Esmunazar, waarop een

belangrijke inscriptie gegrift is. Of zij met dit gebruik ook

de uitgewerkte onsterfelijkheidsleer der Egyptenaars hebben

overgenomen, moet ik zeer betwijfelen.

Men heeft ook op hen de bij velen thans zoo geliefkoosde
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theorie ^villen toepassen, dat, zooal niet hun geloof in 't

bestaan van goden, althans hun vereering der goden uit

die van de afgestorven zielen zou zijn voortgekomen (Pietsch-

mann). Maar de bewijzen, hier voor die stelling aangewend

zijn nog zwakker, dan die elders wel worden bijgebracht.

Samenhang en overeenkomst is er zeker tusschen béide.

Maar
zij zijn naast elkander uit gelijksoortige behoeften

ontstaan. Volgens een andere theorie ^) zouden de oudste

offers der Semieten onbloedige offergaven en wijgeschenken

geweest en de bloedige, de vuuroffers, vooral de holokausten,

evenals de gemeenschappelijke offerfeesten bij hen van

jonger dagteekening en uit het denkbeeld der stamverwant-

schap van goden, menschen en huisdieren ontstaan zijn.

Deze vragen behooren tot het vergelijkend, psychologisch

en wdjsgeerig onderzoek van den godsdienst en kunnen in

een zuiver geschiedkundig werk als dit niet behandeld

worden. Overtuigende historische bewyzen kunnen voor zulke

onderstellingen niet worden gegeven. Wij laten dus deze

vragen onbeantwoord en vermelden alleen het weinige wat

men van de offers bij de Feniciërs weet en wat ook op

die der Ivanaaneërs wel van toepassing zal zijn. Over den

cerdiénst der Arameërs en over de menschenoffers werd reeds

vroeger gesproken.

Men kent de Fenicische offers eigenlijk alleen uit twee

offertafels, waarschijnlijk beide uit Karthago afkomstig,

ofschoon slechts eene aldaar, de andere te Marseille gevon-
den is. 2) Daaruit blijkt niet alleen welke offers gebracht

^) Deze theorie is uitgesproken door W. Robertsen Smith in zijn

artikel Sacrifice in de JSneydojjaedia Britannica, en later uitvoerig

verdedigd in zijn helaugiijk werk: Ledures 07i the Beligion of the Semites.

First Series. The fundamental Institutions, Edinb. 1889. Pietsclimann

p. 216 sluit zich ten deele daarbij aan. Zij is met nadruk bestreden

door H. Oort, TheoL Tijdsehr. XXIV, 1890, p. 152 vgg.

2) OIS. no. 165 en 167. N». 170, die van gelijksoortigen inhoud was,

is te zeer geschonden om. tot vergelijking te dienen.
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werden, maar ook aan welke men de meeste waarde hechtte

en hoeveel men voor elk aan den priester verschuldigd was..

Er waren drie soorten van offers, een brandoffer (holocaus-

tum, halü), een zoenoffer [sailat) en een dankoffer dat ook

een holocaustum was (selem kalil), die echter in een der

opschriften slechts tot een tweetal herleid worden
; hetzelfde

verschil als tusschen Num. 15, 3 en 8 en Exod. 20, 24.

Deze soorten komen, wel niet in namen, maar in aard vrij

wel met de joodsche overeen. De dieren, als de kostbaarste

offeranden, Avorden eerst genoemd, ossen, kalveren, rammen,

bokken en geiten, jong vee. De vogels, zoowel tamme als

wilde dienden alleen voor dankoffers, wichelarij en waar-

zegging. Dan volgen de gaven : een vogel, eerstelingen der

vruchten, koeken, olie, eindelijk offerkoeken, melk en vet.

Voor al deze offers is het aandeel van den priester en van

hem die het offer wijdt nauwkeurig, doch in de beide tafels

verschillend bepaald. Alleen houden beiden eene, zij
't ook

eenigszins verschillende, gunstige bepaling voor de armen in.

Tegen de priesters, die meer vorderen dan 't voorgeschrevene,

en de offerenden, die zich aan de bepalingen niet houden,

worden straffen bedreigd. De offerdienst was dus streng

geregeld, al waren de bijzonderheden voor de onderscheiden

diensten of tempels niet dezelfde. Wij mogen aannemen,

dat dit niet alleen te Karthago, maar ook in het moeder-

land het geval was. Of er werkelijk een verzameling van

zulke wetten, een soort van Leviticus bestond, waarvan

deze beide tafels slechts uittreksels waren, zooals Eenan

vermoed heeft, moeten wij in 't midden laten.

Groote kunstenaars waren de Feniciërs niet en misschien

stonden in dit opzicht de Kanaiineërs nog lager. Wat zij

oorspronkelijks leverden bestond in smakelooze symbolen
en walgelijk leelijke afgodsbeelden, zoodat ze gewoonlijk tot

onhandige nabootsing van meest Egyptische, doch ook andere,

en in later eeuwen van Grieksclie modellen hun toevlucht

namen. Zoover wij kunnen oordeelen beduidden zij ook als
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bouwmeesters niet veel, en de kunst moet in Salomo's rijk

al zeer laag gestaan hebben, dat hij voor zijn Jahvetempel
de hulp van fenicische architekten en werklieden moest

inroepen. Maar zij
bezaten oefening en zekere kunstvaar-

digheid, al ontbrak hun de groote traditie van Babel of

Memfis en de goede smaak dien de Arameërs althans in de

industrieele kunst toonden. Toch hebben zij en ook hun

naburen veel gebouwd. Mesa van Moab vermeldt een

betrekkelijk groot aantal heiligdommen die hij opgericht of

vernieuwd heeft. Eêmunazar van Sidon spreekt van niet

minder dan vier tempels waaraan hij in zijn residentie

bouwde. Ook Tyrus bezat er meer dan een. Maar de meeste

zijn verloren gegaan. Van enkele zijn eenige overblijfselen

gevonden, zooals van dien te Amrit, van een paar, die

te Byblos en te Pafos, bezitten wij gebrekkige afbeeldingen

op munten, waarin echter de invloed van grieksche modellen

te bespeuren is. Yan al die vreemde en latere toevoegsels

ontdaan is het plan der fenicisch-kananeesche tempels
zeer eenvoudig : niet anders dan het eigenhjk heiligdom

{mMs-bt, of met een waarschijnlijk uitheemsch woord teba),

waarin de godheid, fetis, symbool of beeld, woonde, omgeven
door eene aan alle zijden omsloten ruimte, waartoe een of

meer poorten toegang gaven. Soms, zooals te Amrit, stond

het heiligdom te midden van een vijver, zoodat het alleen

met de heilige boot te bereiken was. Was de fetis of het

symbool der godheid klein van omvang, dan bestond het

geheele adyton wel uit een monoliet, maar was het een

groote konische steen, dan stond hij, zooals te Gebal,

vrij in 't midden van den omtuinden hof, alleen door een

hek of balustrade tegen oneerbiedige aanraking beschermd.

Langs de binnenzijde van de afsluiting liep een galerij op
kolommen rustend, waar de wijgeschenken, beelden en andere

gaven bewaard werden. Het geheel is bhjkbaar de in een

vast gebouw veranderde heilige tent der Nomaden met haar

omheining, waarvan ook de groote tempel van Mekka het
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karakter behouden heeft. Behalve deze heih'gdommen had

men nog de altaren op de hoogten (bamdt), die ook Mesa ver-

meldt, al of niet van een heilig boschje omgeven, en waar-

schijnlijk ook andere tempels in de vlakte, door de vroegere

bewoners des lands gesticht, doch waarvan niets met zeker-

heid kan worden gezegd. Zij zullen, doch zeker op kleine

schaal en eenvoudiger, hetzelfde karakter vertoond hebben

als de Arameesche tempels^ waarvan reeds vroeger sprake was.

De bedienaren van den eerdienst in de voorname tempels

waren zeer talrijk. Een bewijs daarvan vindt men in een

opschrift bij het oude Citium op Cyprus gevonden, waar,

behalve de dienstdoende priesters met hun onderhoorigen

en nog andere oiferaars, de bouwmeesters, de wachters van

't gordijn, de deurwachters, de haarscheerders, de heer der

schrijvers, de schandjongens [klhri), de tempelslaven, die

de lagere diensten verrichtten en de deernen, die waar-

schijnlijk ook zangeressen en danseressen waren, genoemd
worden ^). Maar van rangorde en inrichting der priester-

schap in Fenicië en Kanaiin is zoo goed als niets met

zekerheid bekend. Alleen weten wij dat priesterschap en

koningschap in Fenicië wel onderscheiden werden, maar toch

dikwijls samenvielen; dat priesters wel mederegenten of

voogden van minderjarige vorsten waren en o.a. de voornaamste

Mellj:artpriester te Tyros rechtens §ofeet en met het koninklijk

purper bekleed was. In hun scholen hielden zij zich bezig

met die kosmogonische en mythologische bespiegelingen,

waarvan wij den naklank bij Damascius en Filo Byblius ver-

nemen. Dat wij van de Feniciërs niet minder dan vier ver-

schillende kosmogonieën bezitten, bewijst reeds, dat de

priesterschap het bij hen nooit tot een eenheid gebracht
heeft en zelfs een pausdom als dat der thebaansche Amun-

priesters in Egypte bij hen onbekend was. In eiken staat

^) CIS. n" 86 A en B- Behalve de genoemden worden nog ver-

meld zielen {nfs) van het huis bij de kolommen van Mikal (Esp, Apollo

Amyklaios), waarvan echter de bedoeling ons ontsnapt.

I. 18
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hadden de priesters der hoofdstad een hoogen rang en

machtigen invloed, maar deze strekte zich niet verder uit

dan tot zulk een beperkten kring. Naast de priesters, mis-

schien niet eens scherp van hen onderscheiden, stonden de

profeten (nhi) en naar alle waarschijnlijkheid ook profetes-

sen, een soort van Zieners, door den goddelijken geest

bezield en die in hun extase de orakels der goden bekend

maakten. Er is reden om te vermoeden, dat zij tevens de

bewaarders en kweekers der heilige letterkunde, zangen en

mythen waren en dat
zij ook wel in gemeenschap leefden..

Deze vormen van profetisme die bij vele andere, onbe-

schaafde en barbaarsche, en zelfs bij beschaafde volken der

oudheid hun analogieën hebben, hebben juist in de kustlanden

der Middellandsche Zee bijzonder gebloeid. Misschien is

dit profetisme met den god Nabü tot de Babyloniërs, zeker

met den klein-aziatischen Apollo tot de Grieken en Romei-

nen gebracht. Israël heeft het, zooals mj later zien zullen,

van de Kanaaneërs overgenomen en door ér zijn ethisch

Jahvisme op te enten, het tot zijn reinste en yerhevenste

openbaring ontwikkeld.

Tot zulk een ontwikkeling kon de godsdienst der Feniciërs

niet komen. De verdeeldheid der staten^ het overwicht der

plaatsehjke aristokratieën, die de oude gebruiken en over-

leveringen in stand hielden, de voorname plaats die handel

en nijverheid in hun leven innamen, en, als gevolg daarvan

het levendig verkeer met vreemden, dat alles strekte niet

tot ontwikkeling en zuivering van den godsdienst maar

veeleer tot het tegendeel. ^) Voor zoover de schaarsche en

gebrekkige bronnen ons in staat stellen een oordeel over

de in dit hoofdstuk behandelde religiën te vellen, kunnen

wij niet anders zeggen dan dat haar godenleer nog sterk

naturalistisch en haar eerdienst nog zeer barbaarsch was.

^) Zie hierover mijn Vergel. Geschiedenis,^. 521— h22>.IIistoire Gomparée

(trad. OoUins) p. 323—325.
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en dat in weerwil van de vergevorderde materieele beschaving
der volken waartoe zij behooren. Dat zij echter, bij alle

verschil in ontwikkeling, inderdaad verwant waren aan den

godsdienst van Israël bewijzen de vele theofore eigennamen
der Feniciërs die met israëlietische overeenstemmen en toonen

dat zij omtrent de. verhouding tusschen de Godheid en den

mensch dezelfde beschouwing hadden. ^)

^) Vergel. Geschiedenis, p. 518—521, Histoire Comparée p. 322 suiv.



VIJFDE HOOFDSTUK.

JAHVE EN DE GODEN DER VOLKEN".

1. OORSPRONGEN.

Het zou niet overeenkomen met het plan van dit werk^
hier een volledige, zij 't ook kort saamgevatte geschiedenis

van den israëlietischen godsdienst en eene beschrijving van

zijn voorstellingen en gebruiken op de verschillende trappen

zijner ontwikkeling in te lasschen. Waartoe zou het dienen

een toch altijd oppervlakkig uittreksel te geven uit de werken

van hen, die zich bijzonder met het onderzoek van Israëls

godsdienst, oudheid en geschiedenis bezighouden ? Ook moet

deze godsdienst, bovenal "door hen voor wie onze Gescliie-

denis in de eerste plaats bestemd is, afzonderlijk en uit de

bronnen zelve bestudeerd worden.

Toch zou onze schets van de geschiedenis der rehgie in

Voor-Azië onvolledig zijn, zoo wij van den belangrijksten

der godsdiensten die daar ontstonden en heerschten geheel

zwegen. Onze taak is niet, een verklaring te beproeven van

het opmerkelijk feit, dat de. god van een in de staatkundige

geschiedenis weinig beteekenend volk, die oorspronkelijk

misschien aan een kleinen stam behoorde, zich niet alleen

zoo hoog boven de vroegere goden des lands verheft, dat

dezen eindelijk als afgoden bij hem wegzinken, maar dat hij

ook ten slotte voor de uitnemendsten zijner belijders de eenige
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waarachtige god wordt, uit wiens vereering twee machtige

wereldgodsdiensten ontspruiten, waarvan een in wisselende

vormen de onsterfelijke kiem van den reinen, algemeen

menschelijken godsdienst bewaart. Wat ons hier te doen staat

is alleen de plaats te bepalen die 't Jahvisme onder de ver-

wante godsdiensten inneemt, en in hoofdtrekken aan te

toonen, in welke opzichten het met deze overeenstemt, in

welke andere het daarvan afwijkt, maar vooral de aandacht

te vestigen op den strijd tusschen Jahve en de goden der

volken.

Het is noodig even stil te staan bij de oorsprongen van

het israëlietische volk, voor zoover wij daarvan uit over-

leveringen en legenden iets kunnen opmaken. Misschien is

er een historische kern in het verhaal dat Abraham, de

stamvader der Hebreen, onder welken naam men Israël en

•de daaraan naast verwante volken verstond, afkomstig was

uit Ur-kasdim, en dat hij van Haran, de bekende stad aan den

Balih in Mesopotamië, westwaarts toog. Dat de oude schrij-

vers bij Ur-kasdim niet dachten aan de bekende stad Ur
in Zuid-Babylonië, die trouwens niet aan Chaldeën (Kasdim)

behoorde, blijkt uit de mededeeling dat Haran, Abrahams

l)roeder, de verpersoonlijking van de stad, in Ur-kasdim

-stierf, met andere woorden, dat een deel van den oorspron-

kelijken stam zich te Haran vestigde en sinds dien tijd met

de westeHjke stamverwanten geen betrekkingen onderhield,

dat wil zeggen : voor hen als gestorven was. H^ran ligt

dus in Ur-kasdim, en dit zal waarschijnlijk hetzelfde zijn

als Arpaksad (de kreits der Kasdim) -^j,
die de stamvader

van alle Hebreen heet. Beide zijn dan eponymen van Midden-

Mesopotamië, vanwaar Chaldeërs en Arameërs, zooals wij

uit de babylonisch-assyrische geschiedenis weten, waarschijn-

lijk eerst veel later, naar het zuiden togen. Onmogelijk is

*) Wegens den ouderen vorm hasdtm, Icsad, die eerst onder invloed

van het Babylonisch Icaldi werd, moeten deze overleveringen oud zijn.
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het echter niet, dat er reeds van ouds tnsschen Htlran en

Ur in Zuid-Babylonië betrekkingen bestonden. Beide plaat-

sen waren middelpunten der vereering van den Maangod.
Een andere broeder van Abraham is Nahór, die de vader

van alle Arameërs genoemd wordt, en met wien de Abramiden

lang in betrekking bleven, zooals wordt uitgedrukt in de

voorstelling dat de vrouwen der twee jongere patriarchen

Jishak en Jaakob van arameesche afkomst waren. Bii de

Israëhëten leefde dus de overtuiging voort, dat zij oorspron-

keHjk aan de Arameërs het naast verwant waren en met

hen als in huwelijksgemeenschap leefden, en dat de betrek-

king met het half-arameesche, half-assyrische Haran tot een

vroeger verleden behoorde.

Abram, Izak en Jakob vertegenwoordigen drie perioden in

het stamleven der van de Arameërs gescheiden Hebreen. In

de eerste valt de nederzetting van Ammon en Mo'ab, in de

tweede de afscheiding van de Isma'elieten, in de derde die

der Edomieten. Jakob vertegenwoordigt de overgebleven

zeven stammen, later in Kanaan eerst tot een twaalftal

gebracht, en in Isra'el, een naam hem eerst in 't Overjor-

daansche gegeven, zijn de stammen samengevat die van 't

noordoosten uit Kanaan introkken, of zooals Ruben en Gad
aan den linkeroever der rivier hun nomadenleven voortzet-

ten. Gad, Dan, Aser en Naftali beschouwde men als ver-

dere verwanten, wat de verpersoonlijkende legende uitdrukt

door hen zonen van bijvrouwen te maken. Zulk een voorstelling

kan eerst in Kanaan ontstaan zijn, want de reden om deze

stammen niet tot de kinderen der echte vrouwen «te reke-

nen kan alleen geweest zijn, dat
zij

na hun vestiging de

Kanaaneërs niet overheerschten, maar onder hen de minder-

heid uitmaakten, en dan ook waarschijnlijk van hun eer-

dienst en zeden meer hadden overgenomen dan de andere.

Reeds van ouds waren de stammen in twee groepen, de

zonen van Lea (de wilde koe?) en van Rahel (het schaap)

gesplitst, een onderscheiding, die zich in de tegenstelling
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Juda en Jozef voortzet. Sime 6n en Levi, die naar 't schijnt

het eerst een inval in 't begeerde land hadden gedaan,

maar daarbij zoo woest en verraderlijk te werk gingen dat

zij geslagen en verjaagd werden en alle zelfstandigheid ver-

loren, smolten met Jnda samen, de andere groepeerden zich

om Jozef, aan wien de leiding verbleef. De scheiding tus-

schen Juda en Jozef, die zelfs diep in den tijd der Rich-

ters zoo volkomen was, dat Juda in het lied van Debora

niet eens wordt genoemd; beheerscht de gansche volgende

staatkundige en godsdienstige geschiedenis van het volk.

Juda, met Simeon en Levi, schijnt zich eerst later^ en alleen

met behulp van gansch vreemde^ meest Kenietische stam-

men, van 't zuiden uit, een eigen gebied in Kanaan te

hebben verworven.

Met onze voorstelling van Abram, Izak en Jakob als

stamvaders, min of meer historische verpersoonlijking van

oude stamverbonden, is de andere, die hen tot oude goden

maakt, niet geheel in strijd. Zelven waren zij dat niet. Maar

toen de, zeker onhistorische sage ontstond, dat zijzelven

reeds Kanaan doorgetrokken en zich daar tijdelijk gevestigd

hadden, werden oude inlandsche middelpunten van godsver-

eering tot hun vroegere verblijfplaatsen gemaakt en alzoo

voor den Jahvedienst gewijd.

De vraag, of de Hebreen in engeren zin oorspronkelijk

een andere taal dan die welke wij thans Hebreeuwsch noe-

men en die van 't Kananeesch-Fenicisch slechts dialektisch

verschilt, bijvoorbeeld een arameeschen tongval spraken, is

voor de godsdienstgeschiedenis van ondergeschikt belang,

en zou door ons in het midden kunnen worden gelaten, zelfs

als
zij

voor bevredigende oplossing vatbaar was. ^)

^) Van groot gewicht voor dit vraagstuk is, dat de taal der Moabie-

ten, zooals wij uit den steen van Mesa' weten, zoo nauw aan het

Hebreeuwsch verwant is.
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2. DE VOOEJAHVISTISCHE GODSDIENST DER ISRAËLIETEN.

In Israël zelf liad men nog het bewustzijn, dat Jahve

eerst sedert Mozes de gemeenschappelijke volksgod gewor-
den was en men hem vóór dien tijd althans onder een

anderen naam vereerde, volgens enkele, doch zeer jonge,

plaatsen in den Pentateuch, onder dien van El-saddM. Deze

voorstelling is, den laatsten naam daargelaten, zeker juist.

Het is zeer wel mogelijk, dat Jahve, ofschoon de naam wel-

licht anders werd uitgesproken, een oudsemietische god is,

al moet de poging om hem in een der Babylonische goden
te herkennen als mislukt beschouwd worden, en al zijn de

sporen van zijn naam onder arameesche stammen minst

genomen zeer zwak en in elk geval van zeer jonge dagtee-

kening. Maar voor de Hebreen was hij, onder den naam

Jahve, een nieuwe, zelfs een vreemde god, al hebben zij

waarschijnlijk van oudsher een verwanten hemelgod onder

anderen naam, vereerd.

Voordat dit nader verklaard wordt, moeten wij een oogen-

blik stilstaan bij de vraag, wat zich omtrent hun godsvereering

vóór Mozes laat gissen. Volgens de eenen (het laatst Baethgen)

zouden
zij

toen reeds, althans de aartsvaders, monotheïsten

geweest zijn. Al nemen wij aan dat monotheïsme hier niet

in den strengsten zin bedoeld is
;

al geven wij toe dat ver-

scheiden bemjzen die men voor een aloud polytheïsme der

Israëlieten heeft aangevoerd, van weinig kracht zijn en voor

een deel zelfs niets beduiden ^) ;
zoo wij niet met woorden

^) Baethgen, Beitrage, p. 132 vgg. bestrijdt de meening vanKuenen,
Baudissin en anderen, dat de vorm 'Elóhim een bewijs voor vroeger

polytheïsme der Israëlieten zou zijn, op grond dat er van dit woord

geen enkelvoud bestaat, tenzij een dat later gemaakt is. Het nieuw-

perzische Yazdan is alleen genoeg om aan deze redeneering alle bewijs-

kracht te ontnemen. In de zaak heeft hij echter gelijk. Althans kunnen

de Israëlieten dezen vorm aan de Kanaaneërs ontleend hebben, die in

hun brieven aan Amenothes III en IV, den koning als ilani, meerv.
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willen spelen kunnen wij bij ruwe nomaden geen godsdienst-

vorm onderstellen, die slechts de late vrucht eener hooge

'tzij godsdienstige, 'tzij wijsgeerige ontwikkeling kan zijn. Strikt

monotheïstisch is zelfs het Jahvisme eerst sedert de Profeten

der 8e eeuw v. C, Israël als volk nooit, als gemeente eerst

na de ballingschap geweest.

Indien geen monotheïsten, dan polytheïsten ? Door de meeste

geschiedschrijvers die de kritische methode toepassen, wordt

deze vraag bevestigend beantwoord. Zoo ter linkerzijde

Kuenen, ter rechter Baudissin. Maar met kracht verzetten

anderen, vooral Stade, zich daartegen. Volgens dezen moet

de vóor-jahvistische godsdienst der Hebreen animistisch

geweest zijn.
Dit animisme is dan door de verheffing van

Jahve tot volksgod in zijn ontwikkeling tot polytheïsme

gestuit, heeft den dienst van Jahve langen tijd verontreinigd,

maar is eindelijk goeddeels uitgezuiverd of met de hoogere
denkbeelden in overeenstemming gebracht. Hier is duidelijk

begripsverwarring. Een polytheïsme als van Egypte of

Babylonië, van Griekenland of Rome zal niemand aan de

hebreeuwsche herder- en jagerstammen vóór Mozes toeschrij-

ven, omdat bij hen de beschavingstoestand, die alleen het

ontstaan daarvan mogelijk maakt nog niet aanwezig was.

Maar animistische godsdiensten zijn inderdaad polytheïstisch,

of wil men, wat hier op 'tzelfde neerkomt, polydaemonistisch.

Welke goden de vóormozaïsche Hebreen vereerden is moei-

lijk meer met zekerheid te bepalen, omdat ook daar waar in

liun sagen oude goden herkend worden, Noach, Henoch,

Simson en anderen, niet meer is uit te maken of die hun

met de enkelv. beteekenis ,god', aanspreken. Juist is zijn opmerking,
dat israëlietische namen met Baal en Melek saamgesteld hier niets

bewijzen. Baal en Melek zijn algemeen gebruikelijke eernamen voor

alle goden, beide oudtijds ook voor Jahve. Zijn andere, uiterst zwakke

redeneeringen kunnen wij hier niet weerleggen. Zoodra hij met eenig

spoor van polytheïsme in Israël geen raad weet, is het van deKanaa-

neërs of anderen overgenomen.
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van ouds eigen, ik bedoel: uit het stamland meegebracht,

dan wel ontleend zijn. Wat wij met zekerheid kunnen zeggen

is, dat- de godsdienst der stammen voor hun vereeuiging door

Mozes, in wezen en ontwikkeling niet verschild zal hebben

van dien der andere Semieten, die op hetzelfde standpunt

van beschaving, of liever van barbaarschheid stonden. En als

wij .in aanmerking nemen, dat de heilige handelingen in

Israël zich in twee soorten laten verdeden^ die welke tot

den akkerbouw behooren, met de drie hoogtijden, Mazzót,

Weken- en Herfstfeest, en dus eerst bij Israël ingesteld kun-

nen zijn nadat het zich als landbouwend volk in Kanaan

had gevestigd, en die welke in verband staan met de maan

en haar loop, zooals het Paaschfeest, de Nieuwe-Maanfees-

ten, de Sabbat, dan wordt waarschijnlijk, dat de Hebreen

oudtijds, evenzeer ais de oudste Semieten van Mesopotamië
in Babylonië, bijzondere vereerders waren van den maangod

Sin, die trouwens in Httran een voornaam middelpunt van

vereering gevonden had. Daaruit heeft zich nu zeker geen

eigen israëlietisch polytheïsme ontwikkeld, iets wat door den

invloed van 't Jahvisme verhinderd werd. Het polytheïsme

dat bij hen, zooals ieder erkent, werkelijk bestaan heeft,,

hebben
zij van anderen overgenomen. Dit bewijst echter,

hoezeer dit voor hen een behoefte was, een noodwendige door-

gangsperiode, om tot volledige belijdenis van het streng mono-

theïstische Jahvisme te komen. Van animisme is 't onmo-

gelijk zonder overgang tot monotheïsme te komen.

Van den anderen kant is 't even onjuist te zeggen, dat

het Jahvisme zich uit polytheïsme ontwikkeld heeft. Het

was de schepping van een hoogen, religieuzen geest, die

zich aansloot bij hetgeen hij in den natuurgodsdienst der

West-Aziaten vond en dan daarop voortbouwde. Het heeft

zich ontwikkeld naast, in en door strijd met het polytheïsme^

waarvan 't niet altijd zuiver bleef, doch waartegen het van

den aanvang af, naar zijn aard, gekant was. Niettemin was

de groote meerderheid der Israëlieten polytheïstisch en bleef
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zij dat nog lang, al is het waar, dat zij de stof daarvoor

hoofdzakelijk aan anderen ontleenden.

3. HET ONTSTAAN VAN HET JAHVISME.

De oorsprong van den Jahvedienst ligt niet zoo geheel

in het duister^ als men meestal geneigd is te meenen. Ook
na toepassing van de strengste kritiek op de bekende over-

levering, blijft nog altijd een historische kern over, die men

geen grond heeft te verwerpen. Of daartoe het verblijf in

Egypte behoort, is een vraag voor ons van ondergeschikt

belang. De traditie is te standvastig, te uitgewerkt, te innig

steeds met de vereering van Jahve, „den god, die Israël uit

Egypteland heeft uitgeleid" verbonden, om haar als zuiver

voortbrengsel der fantazie te beschouwen. Men vergete

daarbij niet, dat het verblijf in Egypte in twee, onafhan-

kelijk van elkander ontstane en eerst veel later met elkan-

der in verband gebrachte, legenden, die van Abraham en

die van Jakob-Josef gelijkelijk voorkomt. Ook Mozes, al

heeft de verheerlijkende sage voor hem uit oude mythen en

vrij dichtende verbeelding een wondere levensgeschiedenis

saamgeweven, is zonder eenigen twijfel niet slechts een

historisch persoon, maar ook degeen die de verstrooide

stammen om het heiligdom van zijn god vereenigd, hun daar

in de orakels den wil van dien god bekend gemaakt en

hem tot den gemeenschappehjken volksgod heeft verheven,

aan wien zij hun redding uit de egyptische slavernij te

danken hadden en onder wiens opperste leiding zij zich nu

een nieuw vaderland gingen veroveren. Hun redding uit de

slavernij waren zij aan dien God verschuldigd, omdat zijn

orakel Mozes had geboden, de in Egypte achtergebleven

broeders te gaan verlossen uit hun droevig lot, en omdat

Mozes als zijn gezant was opgetreden. In dit alles is niets,

wat de kritiek ons dwingt als onhistorisch aan te merken. Om
dit laatste te bewijzen, zou men moeten beginnen met te ver-
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klaren hoe zulk een geheel uit de lucht gegrepen verhaal,

met zooveel uitvoerigheid geteekend en waarin zooveel nauw-

keurige mededeehngen uit het egyptische leven voorkomen,
ontstaan kon in een tijd, toen men geen reden meer had

Egypte te haten en er dikwijls zelfs een bondgenoot in

begroette. Hoe het
zij, daarin komen allen overeen, op het

Sinaïetisch schiereiland aan den voet van 't gebergte, waar-

schijnUjk te Kades, is een godsdienstig stammenverbond

gesticht, waarbij elke stam naar 't schijnt volkomen onaf-

hankelijk bleef, maar alleen met al de andere tot zekere

gemeenschappelijke godsdienstige handelingen verplicht en

aan de uitspraken van 't orakel in 't gemeenschappelijk

heiligdom onderworpen. Van dit verbond was Mozes de

stichter en de leider, in den volsten nadruk de ziel. In het

heihgdom, zeker niet meer dan een eenvoudige tent,

was hij de priester en profeet, bewaarde hij de gewijde ark,

waarop bij 't orakelgeven de godheid zetelde en waaraan zij

in elk geval een geheimzinnige macht mededeelde, en

richtte hij allen die om raad of beslechting van gerezen

geschillen, met éen woord om den goddelijken wil te ver-

nemen tot hem kwamen. Indien hij, zooals de overlevering

het heeft, de grondslagen van Jahve's verbond op steenen

tafelen heeft gegrift, dan zijn het zeker niet de Tien Woor-

den geweest in den vorm zooals wij ze uit Exodus of Deu-

teronomium kennen, maar iets dergelijks kan het geweest

zijn. Dit is zeker, het verbond bleef, in weerwil van 't uit-

eengaan der stammen, van binnenlandsche oorlogen en van

staatkundige verdeeldheid tusschen Noord en Zuid, en de

verheerlijking van den stichter nam steeds toe.

De god, in wiens naam hij dit verbond grondvestte was

natuurlijk de plaatselijke god, de god der stammen wier

priester en hoofd Mozes' schoonvader, Jethro, heet. Mis-

schien Avas 't een drieledig stamverbond, en is dit de oor-

zaak dat de naam Jethro met Eehu'el en Hobab wisselt, en

dat hij nu eens een Midianiet, dan een Keniet heet. Reeds
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vele jaren geleden ^) heb ik het vermoeden geuit dat Jahve

oorspronkelijk de god der Kenieten was; vooreerst omdat

Jethro bepaaldelijk een priester genoemd wordt en Mozes,

bij hem vertoevende, geen anderen god had kunnen die-

nen dan den zijnen, maar ook om de groote rol die de

Kenieten steeds in de Israëlietische geschiedenis spelen.

Door de Israëlieten als broeders beschouwd, die hen op hun

krijgstochten verzeilen en in vrede hun zwervend herdersleven

in hun midden voortzetten, worden zij zelfs als toonbeelden

van de echte, onvervalschte Jahvedienaars van den ouden

tijd voorgesteld. Met vreugde zie ik, dat een d^r jongste

geschiedschrijvers van Israël (Stade), natuurlijk zonder mijn

werk te kennen en dus gansch onafhankelijk, tot dezelfde

slotsom gekomen is. Het is niet onmogelijk, dat de Kenie-

ten hun Jahve, of welke andere vorm de naam oudtijds moge

gehad hebben, gemeen hadden met andere naburige stam-

men; dat die god in de woestijn om en op den Sinaï zel-

ven tehuis was, dat men zijn woning zocht op de hoogste

spitsen van dat gebergte, bewijzen het Deboralied, waarin

Jahve van Se ir opkomt ten strijde en het latere verhaal

van Eha's tocht naar den berg Gods Horeb, waar hij met

een theofanie wordt begunstigd. Als natuurgod verschilt hij

niet wezenlijk van den god, die door geheel West-Azië onder

allerlei namen, doch meestal onder dien van Hadad (Addu,

Daddu) „de luide juicher," Ramman, „de toornige bruUer,"

soms ook als Birku, „de bliksem" wordt aangeroepen en naar

wien babjlonische, assyrische, arameesche, fenicische en

kananeesche vromen hun kinderen gaarne noemden. Hij

is de god in wien al de verschijnselen van de athmosfeer,,

of naar de beschouwing der oudheid van het hemelgewelf,

zich vereenigen, omdat hij de god van storm en onweer is»

waarin al die verschijnselen samenwerken. Weldadig, als

^) Vergel. Oesch. der egypt. en mesopot. godsdiensten, p. 558 vgg.

Histoire cojnparée, p. 350 suiv.
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degeen wiens regen de velden verkwikt en het graan doet

rijpen, gevreesd als degeen wiens bliksem doodelijk treft,

wiens toornige stem in den donder doet sidderen, wiens adem

in den storm alles vernielt, is hij toch altijd de god, die het

licht op de duisternis, de goede hemelmachten over de

booze doet zegevieren. Op Jahve als den ouden natuurgod
is dit alles evenzeer van toepassing, zooals tal van schilde-

ringen in het O. Testament bewijzen. In het vuur verschijnt

hij aan de zijnen, in den donder hoort men zijn stem; door

de Keruhtm, de onweerswolken, wordt hij gedragen, van

Seraftm, bliksemslangen, is hij omringd. Daarom is hij een

krijgshaftig god, Heer der heirscharen, te weten der sterren, die

in het Deboralied naast en voor hem strijden, later ook der

legers zijner getrouwen, de ontzaglijke, voor wien al zijn

vijanden sidderen. Maar tevens als de god des lichts en

des levens is hij een genadig en weldadig god, die den land-

bouwer zegent, het koren en den wijnstok doet gedijen. Het

mag zijn, dat deze laatste zijde van zijn wezen bij de zwer-

vende stammen in de woestijn op den achtergrond werd

geschoven en door de meer geduchte, vooral de krijgshaf-

tige, werd overschaduwd, maar beide opvattingen behoorden

van den aanvang af tot het begrip van dezen god. De

meening dat Jahve een woeste en onvermurwbare woestijn-

god, eerst door samensmelting met een kananeeschen Baal

verzacht en een god van den akkerbouw is kunnen worden,

moet zeker worden afgewezen.

Door Mozes is Jahve niet van de natuur losgerukt, integen-

deel, hij bleef haar beheerschen en zich ook in haar openbaren.

Maar hij heeft Hem boven de natuur verheven, door Hem
tot den verbondsgod van een zevental stammen te maken,

nadat Hij
— en dat is hoofdzaak — voor hem de God

zijns levens, zijn redder en helper was geworden. Heel de

rijke ontwikkeling van het Jahvisme boven de verwante

godsdiensten, waarvan het in den aanvang althans voor 't

uiterlijk niet verschilde, heeft haar oorsprong in den persoon
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van Mozes. Waarin het nieuwe in den godsdienst dien hij

aan zijn volk gaf bestond, kan nu niet meer geweten worden,

want men heeft de vrucht van eeuwenlange ervaring en gods-

dienstig denken reeds aan hem in den mond gelegd of in

de pen gegeven. Maar dat hij een vereenvoudiging in den

eerdienst aanbracht en de heiligheid, dat is ongenaakbaar-

heid, van zijn God op den voorgrond stelde, laat zich ver-

moeden. Strengheid en soberheid was steeds het karakter

van het Jahvisme waarvoor de profeten in Israël en Juda

streden, en als zij zich daarbij steeds op de oude inzettin-

gen en goddelijke geboden beriepen, zal dit althans niet

geheel zonder recht zijn geweest.

4. KANAAN IN DE VEERTIENDE EEUW.

Het is geheel onmogeKjk te bepalen, wanneer de hebreeuw-

sche stammen Kanaan ingetrokken zijn en zich daar gevestigd

hebben
;

alleen dit is zeker, dat dit bij gedeelten en van

lieverlede, waarschijnlijk, dat het niet altijd door verovering,

maar somtijds ook op vreedzame wijze geschiedde. De over-

levering, dat deze tochten eerst na Mozes' dood begonnen,

heeft goeden grond. Zoolang de groote stichter van het ver-

bond der Jahvedienaars nog leefde, bleef men in den omtrek

van zijn heiligdom, en hield zijn gezag als Richter en Wet-

gever de stammen bijeen. Dat zij zich daarna verstrooiden

en hetzij elk voor zich, hetzij in kleinere groepen naar

rijker en vruchtbaarder woonplaatsen gingen zoeken, is

natuurlijk.

Men heeft in de reeds meermalen genoemde brieven, te

El-Amarna in de bouwvallen der residentie van Hu-n-aten

(Amenothes IV) gevonden en aan hem en aan zijn vader

Amenothes III gericht, enkele aanduidingen meenen te vin-

den, dat de Hebreen destijds reeds in de nabuurschap van

Kanaan rondzwierven en zelfs reeds een althans ten deele
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gelukte poging aanwendden, om eenige gewesten van het

gewenschte land te veroveren.

Het geheele land behoorde toen nog onder de heer-

schappij van Egypte, dat ook nog gansch Aramaea beheerschte

en zijn invloed tot aan den Eufraat liet gelden; ofschoon

onder de regeering van den dweper Hu-n-aten die macht

snel afnam en weldra geheel ten onder ging. De opperko-

ning oefende zijn heerschappij in de wingewesten uit door

hem onderdanige vorsten of door hem aangestelde stadhou-

ders, onder toezicht van hooge egyptische beambten ; maar

hun gezag werd weinig geëerbiedigd; de stadhouders waren,

meer op hun eigen belangen ,dan op die der monarchie

bedaöht, beoorloogden elkander onophoudelijk, plunderden de

gezantschappen van de bevriende koningen der oever-staten

van Eufraat en Tigris, maakten zich aan daden van gru-

welijke wreedheid schuldig en streefden er naar hun onaf-

hankelijkheid te herwinnen, terwijl buitenlandsche vijanden,

in de voornaamste plaats het steeds in macht toenemende

rijk der Hittieten, zich haastten om met de algemeene ver-

warring en de verzwakking van den suzerein hun voordeel

te doen. Tot die, naar 't schijnt, vreemde indringers behoort

een volk, dat, geholpen door eenige stadsvoogden en stam-

hoofden, door Geser, Askelon en Laki§ met levensmiddelen,

door andere, waaronder Gath, met troepen ondersteund, in

korten tijd een groot deel van zuidelijk Kanaan bezetten,

wederspannige stadhouders doodden en nu zelfs Jeruzalem

(ürusalim), destijds reeds een machtige vesting en middel-

punt der regeering bedreigden. De gouverneur dier stad,

Abdihlba, die in de orde der egyptische landvoogden
een hoogeren rang bekleedde en over een vrij groot distrikt

bevel voerde, klaagt in brief op brief, dat er weldra van

Se'ir af tot Gaza en van Gaza tot Geser geen getrouw
stadhouder meer over zal zijn, en als hem niet in tijds

hulptroepen gezonden worden alles verloren is. Deze gedachte

vijanden noemt hij de Habiri, die zeker een bepaald volk
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waren 1) en waarin men niet zonder waarschijnlijkheid de

Hebreen meent te herkennen^). Daarbij komt, dat de eer-

zuchtige en oproerige landvoogd van 't land der Amorieten

(Amurri), dat ten noorden van Kanaan lag en misschien '

ook een deel daarvan omvatte, Aziru, in een zijner brieven

spreekt van de mannen van Juda (Yaudu), als van krijgslie-

den die hi] ter wille van Egypte uit de stad Tunep in Syrië

verjaagd beeft. ^) Het is waar, dat indien de eerstgenoemden

werkelijk Hebreen zijn, het daarom nog niet zeker is dat

zij
tot de Zonen Israëls behoorden, maar in verband met

de vermelding der mannen van Juda wint dit in waarschijn-

lijkheid. Intusschen, dit moet toegegeven worden, dat uit een

^) Prof. Sayce hield het woord voor : „verbondenen, saamgezworenen",

wat taalkundig zeer mogelijk is, maar zoowel door het verband weer-

legd wordt als door de omstandigheid dat de naam althans eens met

het determinatief van plaats of volk geschreven is.

') Zoo o. a, H. Zimmern in zijn Antrittsvorlesung : Palastina um
das Jahr 1400 v. C. nach neiien Quellen. Men zou in 't Babylonisch

eer Hibiri='Ibrim verwachten, maar in vreemde eigennamen gebruikte

men groote vrijheid met de vokalen. Vernuftig is de gissing van Morris

Jastrow jr., Egypt and Palestina, 1400 v. G. in Journal of Bibl. Lite-

rature, 1891, die opmerkt dat de Habiri in de brieven als met Milkili

verbonden voorkomen en Heber en Malki'el als twee familiën van den

stam Aser genoemd worden, en daarom de Habiri als zonen Heber's

beschouwt. Maar het is moeilijk in een onbeduidende familie van een

in 't ven'e noorden des lands wonenden stam de afstammelinge te

zien van een machtig krijgersvolk, dat in 't zuiden zooveel schrik ver-

spreidde. In elk geval zouden zij dan toch Hebreen geweest zijn.

^) De spelling van den naam Ya-u-du, die in Berl. n". 39 Winkler-

Abel, 1. 24 en 28 voorkomt, is dezelfde als in de latere assyrische

teksten. Bedrieg ik mij niet, dan heeft Pater Scheil het eerst de aan-

dacht op den naam gevestigd in Journ. Asiat. Mars-Avril 1891. Pater

A. J. Delattre echter tracht de, helaas ! zeer geschonden plaatsen van

den brief geheel anders en daaruit den stam Juda weg te verklaren. Zijn

bewijsvoering steunt echter op een zonderlinge vergissing die hij in de

lezing van reg. 28 begaat. Hij leest daar sabi Yaudu en vertaalt : les

soldats {ou officiers !?) ont temoigné, maar er staat ameluti Yaudu, wat

in dit verband niets anders dan de mannen van Juda kan zijn.

I. 19
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paar zoo korte en niet volkomen duidelijke mededeelingen

geen belangrijke historische gevolgtrekkingen mogen worden

afgeleid.

Maar wat met zekerheid uit deze brieven blijkt is vooreerst

dit, dat de staatkundige toestand van Kanaan in de jaren,

die aan de vestiging der Israëlieten aldaar niet lang voor-

afgingen, zeer verward en de zeden, bij een misschien ver-

gevorderde stoffelijke beschaving, uiterst ruw enbarbaarsch

waren. Het verval der egyptische oppermacht, de woelingen

en beroerten, de onderlinge twisten en oorlogen maakten

het de geharde woestijnbewoners gemakkehjk hun oogmerk
uit te voeren, maar toen zij eenmaal vasten voet hadden gekre-

gen werkte de weelde der hoogere beschaving aanvankelijk

althans verslappend op hun zeden, zonder hen van hun bar-

baarschheid te genezen.

Wat den godsdienst aangaat, behalve dat sommige steden

egyptische eerdiensten hadden aangenomen en overigens alle

hun plaatsehjke Ba als en Baalits dienden, werden twee

goden vooral. Rammen en Samas, de god van alle verschijn-

selen der athmosfeer en de zonnegod, niet slechts in Kanaan,
maar in geheel West-Azië algemeen vereerd, en nevens hen

de godin, wier dienst nog verder verbreid waS; Astarte.

Asera, die men in' de laatste jaren vrij algemeen voor een

symbool van den mannelijken god heeft gehouden, langen

tijd met den israëlietischen Jahvedienst verbonden, komt hier,

in den babylonischen vorm Asirti, bepaald als godin voor.

Met deze religiën kwam de Jahvedienst nu weldra in aan-

raking, en hoewel het zich al spoedig tegen den Zonnedienst

vijandig overstelde, het kon niet anders of sommige bestand-

deelen en gebruiken van de andere, bijzonder van de aan-

bidding van Eamm^n, den god met den natuurgod Jahve zoo

nauw verwant, moesten in den dienst van dezen laatste

overgaan, vooral toen ook Kanaaneërs den godsdienst van

hun overwinnaars aannamen. Voorts leeren wij uit de genoemde

oorkonden, dat het ook toen reeds de gewoonte was^ aan
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de prinsessen, die met. een vreemden soeverein huwden, haar

eigen beschermende godheid mede te geven, voor wie dan

in haar nieuwe vaderland althans een kapel werd opgericht ;

het voorbeeld van Salomo en Ahab bewijst, dat de Israë-

lieten, toen ook zij den monarchalen regeeringsvorm hadden

aangenomen, zich in weerwil van hun Jahvisme daarnaar

geschikt hebben.

Eindelijk dient nog gewezen te worden op een feit, waar-

uit een belangrijke gevolgtrekking omtrent de vroegere

geschiedenis van West-Azië moet worden afgeleid. Al de

brieven, met slechts een drietal uitzonderingen, die aan

bijzondere redenen moeten worden toegeschreven, zijn opge-

steld, niet in de taal van den hoogen landsheer, ook niet

in de landstalen der gewesten, hefc Fenicisch, Kananeesch,

Arameesch, of welke andere het zijn mochten, maar in het

Babylonisch, gewoonlijk het Assyrisch genoemd, en in een

eenigszins gewijzigd babylonisch spijkerschrift. Alleen de

vorsten van Babel en Assur, en een enkele maal ook die

van niet-semietische oeverstaten van den Eufraat, schreven

dus in hun eigen taal
;
maar de taal van Babel was zoozeer de

officieele in geheel Voor-Azië geworden, dat de Egyptenaars
haar niet door de hunne konden doen vervangen en genood-
zaakt waren haar door eenige hunner ambtenaren te doen

aanleeren. Ook de brieven uit Kanaan zijn in 't Babylo-
nisch geschreven, ofschoon hier en daar met een enkele

inlandsche uitdrukking gemengd. Dit feit is van groote

beteekenis. Want het bewijst, dat de aloude beschaving van

Babel haar stempel diep had ingedrukt op de beschaving
van al deze rijken en stammen. De vraag, of dit een gevolg
was van een vroegere, en dan zeer langdurige, overheer-

sching, dan wel van andere, vreedzame betrekkingen, ofschoon

voor de algemeene geschiedenis van gewicht, kunnen wij

hier in 't midden laten. Zeker is, dat die invloed van Babel

reeds van oude dagteekening moet zijn geweest. In de 14e

eeuw V. C. kan het dien niet meer hebben uitgeoefend. Het
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stond toen onder de heerschappij der Kagèieten, een volk^

welks afkomst nog in het duister ligt, doch dat een taal

sprak die niet tot de semietische familie behoort. De macht

van Babel was toen tot Babylonië beperkt; zelfs Assyrië

genoot reeds een zekere onafhankelijkheid. De tijd, dat het

Babylonisch de oiïicieele verkeerstaal van West-Azië werd,

lag dus reeds in 't verleden. Maar met die taal moet zich

althans eenige kennis van de letterkunde, de wetenschap,
de overleveringen en zelfs den godsdienst van de oude hei-

'

lige stad naar het Westen hebben verbreid. Men moet daar-

mee rekening houden, wanneer men bij het oude Israël

traditiën en legenden, gebruiken en inzettingen vindt, die

veel overeenkomst met babylonische toonen, en waarvan

men dus niet behoeft aan te nemen^ dat
zij eerst in vrij

laten tijd rechtstreeks zijn overgenomen, daar de Israëlie-

ten ze reeds onder de Kanaaneërs hebben kunnen aantreffen.

5. DE DIENST VAN JAHVE IN KANAAN GEVESTIGD.

Toen de israëlietische stammen, onder leiding van den

spoedig in twee deelen, Efraim en Manasse, gesplitsten,

machtigen stam Jozef in het noorden, Juda met Sime on en

Levi en geholpen door Kenieten en de niet-israëlietische

stammen Kaleb en Jerahme'el in het zuiden van Kanaan

binnengedrongen waren^ en zich deels op vreedzame wijze,

als min of meer afhankelijke bewoners daar neergezet, deels

niet de wapenen in de hand een gebied veroverd hadden,

waar zij zich als de heeren en meesters gedroegen, verwis-

selden zij hun god Jahve niet met de goden des lands. Op
het bevel van zijn orakel^ door zijn hulp hadden zij

hun

nieuwe woonplaatsen verkregen, hij had voor hen het beloofde

land veroverd, hij het hun geschonken ;
het behoorde nu

aan hem, en hij was er even goed, of, omdat hij de mach-

tigste was gebleken, met meer recht dan de oude godhe-

den, de landsgod van nu aan. Maar zij zouden zich toen
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reeds verheven moeten hebben boven de algemeene beschou-

wing der oudheid, om den dienst der goden die zij er von-

den aanstonds af te schaffen. Dat was niet geraden. Zij

zouden het land bezeten hebben, maar de zegeningen, die

toch van de plaatseHjke goden afhingen, hebben moeten

derven. Bovendien, al hadden zij
't gewild, zij zouden er de

macht nog niet toe gehad hebben. Hier en daar waren de

Kanaaneërs nog veel talrijker en sterker dan
zij.

Slechts

op enkele plaatsen, waar
zij heftigen weerstand boden, wer-

den zij onderworpen, in den regel smolten zij
met de over-

winnaars samen. Uitgeroeid, in den vollen nadruk des woords,

werden zij nooit
;
eerst na de vernietiging van de saamver-

bonden Kanaaneërs door de overwinning van Barak en

Debora, maar toen ook voor goed, werd hun macht gebro-

ken en werden zij
de onderliggende partij, de overheerschte

natie. .

Maar ook toen nog kon de dienst der kananeesche goden
niet gemist worden. Door hun vestiging in Kanaan waren

de Israëlieten van zwervende veehoeders akkerbouwers

geworden. Sommige stammen^ die geen vruchtbaar akker-

land verkregen hadden, niet alleen in 't Overjordaansche,
maar • ook in enkele streken van 't eigenlijke Kanaan, daar-

onder de Kenieten, zetten de oude leefwijze voort en golden
dan ook voor de echte, aan de voorvaderlijke inzettingen

getrouwe Jahvedienaars. Maar Jahve was oorspronkeKjk

geen landboüwgod, en voor hy dat worden kon moest zijn

dienst belangrijke wijzigingen ondergaan, waartoe trouwens

zijn dubbele natuur als weldadige, vruchtbaarheid schenkende,

niet minder dan geweldige, streng gericht houdende godheid
de gelegenheid bood. Dat geschiedde op tweeërlei wijze.

Het is een algemeen verbreide, maar toch onjuiste mee-

ning, dat de volksgod van Israël zich nu geplaatst zag

tegenover een enkelen kananeeschen landsgod. Baal gehee-
ten. Baal, de Heer, eigenKjk altijd met het lidwoord Habba al,

was de eeretitel, die aan allerlei goden gegeven en ook
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door Jahve zelf nog eeuwen gedragen werd, totdat de

strijd tegen de invoering van den Baal van Tyrus, onder

de regeering van het huis Omri, noopte dezen titel niet

meer op Jahve toe te passen, maar alleen den anderen,

even gebruikelijken, AdonÉ,i, te behouden. Er waren, behalve

de ook in Kanaan bijzonder vereerde Rammdn, vele

plaatselijke Ba als, die zeker niet alleen in naam maar ook

in karakter verschilden, en naast hen 'AStarits en *A§era's,

welke laatste nu blijkt, in strijd met het thans bijna alge-

meen aangenomen gevoelen, werkelijk een godin en niet

louter een symbool te zijn geweest. Van de meesten gingen

de namen verloren; de priesters en profeten die de histo-

rische boeken van het O. Testament schreven of bewerkten,

zorgden wel die te verzwijgen; zelfs Baal veranderden zij

somtijds in Bo§et (schande) en 'Aêtarit schijnt men, althans

later, blijkens de verkeerde vocalisatie 'A§toret, evenzoo te

hebben gelezen. De meesten schijnen Zonnegoden en als

zoodanig vruchtbaarheidsgoden geweest te zijn, onder den alge-

meenen naam Samas begrepen. Slechts van sommige Ba altm,

in steden die de Filistijnen veroverd hadden, weten wij de

namen, zooals Dagon, de god van Aêdod en Gaza, Baal-

Zebub, de god van 'Ekron, en van enkele anderen, zooals

Ba'al-Gad, Baal-Tamar, en Ba al-öeme§. De overigen worden

naar de plaatsen waar men ze vereerde genoemd. Uit

zulke en andere plaatsnamen, zooals Anatót op het gebied

van Benjamin,' Astarót-karnaim, Be estera in 't overjordaansch

deel van Manasse, Bêt-semes, waarvan wij er ten minste

drie kennen, Hadad-Eammê,n in de vlakte Megiddo, en

anderen, blijkt, dat er onder de goden der Kanaaneërs groote

verscheidenheid heerschte.

Aanvankelijk bleven nu zeker de inlandsche diensten naast

dien van Jahve bestaan, en dat daaraan ook door de Israë-

lieten werd deelgenomen, is algemeen erkend. Maar ook de

Jahvedienst vond aanhangers onder de met de nieuwe bewo-

ners vermengde oude landzaten, vooral op die plaatsen, waar,
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gelijk veelal het geval was, bestaande heiligdommen aan Jahve

werden gewijd. Dit had ten gevolge, dat beide wijzen van

godsvereering op elkander invloed uitoefenden. Moest van

de eene zijde het kananeesch polytheïsme naar den stren-

geren geest van het Jahvisme zich voegen en werden de

grofste uitingen van den natuurdienst, waar Israël meester

was, beperkt en verzacht, aan de andere zijde nam ook de

godsdienst der veroveraars nieuwe elementen in zich op, die

er oorspronkelijk geheel vreemd aan waren. De masseba's,

de opgerichte steenen, waren misschien aan beide religiën

eigen, maar de aSera, in de gestalte van een boomstam, nu

naast Jahve-altaren geplaatst, behoorde daar geenszins. Van
de landbouwfeesten, nu met de echt-jahvistische heihge dagen

sa^mgevoegd, en ook aan Jahve geheiligd, spraken wij reeds.

Ook namen de meesten er geen ergernis aan, dat in som-

mige heiligdommen Jahve door een stierbeeld werd verte-

genwoordigd, hoewel deze voorstelling aan den cultus van

den Baal der vruchtbaarheid en des overvloeds, waar-

schijnlijk R,ammS,n, ontleend was. Wellicht werd de oude

mozaïsche vorm van godsvereering, in betrekkelijke zuiverheid^,

nog in stand gehouden in het heiligdom te Silo, waarmen de ark

bewaarde, het palladium der trekkende en strijdende stammen,

ofschoon ook daar, gelijk het voorbeeld van Eli's zonen bewijst,

grove misbruiken inslopen. Elders zag men zoo nauw niet.

Micha, op het gebergte Efralm, had twee beelden in het,

door hem opgerichte godshuis, en de priester, wien hij dent

dienst daar toevertrouwde, doch die hem weldra beroofde-

en verliet om de voordeeliger plaats van stampriester der-

Danieten te aanvaarden, was nog wel een Leviet uit Juda,,

een afstammeling van Mozes zelven. In het heiligdom door

Gideon, den ijverigen Jahvedienaar te 'Ofra opgericht, was

't niet veel beter gesteld. De geschiedenis van Simson, den

danietischen strijder voor Jahve, een soort van epos, waarin

een historische kern onder allerlei mythen is verborgen, is

weinig stichtelijk, en bewijst dat het Jahvisme der oude



292 DE DIENST VAN JAHVE IN KANAAN GEVESTIGD.

Danieten zich noch door zedelijke strengheid, noch door

reHgieuze zuiverheid onderscheidde, en Jefta heeft, door zijn

dochter aan Jahve te offeren, getoond, van zijn god geen
andere gedachten te koesteren dan de Ammonieten van

Milkom of de Moabieten van Kemoë. Misschien, waarschijn-

lijk zelfs, was er in Israël nog wel een kleine minderheid

van getrouwen, die deze verslapping niet goedkeurden en

zich strenger aan de oude mozaïsche inzettingen hielden, die

daardoor verhinderden dat het Jahvisme weer geheel tot den

natuurdienst verviel, maar het volk als zoodanig maakte

tusschen den volksgod en de oude landsgoden weinig onder-

scheid.

Bij de meerderheid bestond dit onderscheid dan ook alleen

daarin, dat Jahve de eigen god en de andere vreemde waren.

Overigens verschilde de voorstelling, die men zich van hem

vormde, niet zooveel van 'tgeen de Kanaaneërs van hun goden
dachten en beiden werden ongeveer op dezelfde wijze gediend.

Men kon hun gunst winnen en hun toorn stillen, door hun

de offergeur te laten rieken. Heilige steenen waren voor

beiden godswoningen {bet- el). Jahve had zijn ark, het onder-

pand zijner tegenwoordigheid, even zoo goed als Maruduk te

Babel en Amun-Eê, te Thebe. Besloeg de mantiek een

voorname plaats in den eerdienst van alle andere Semieten,

den wil van Jahve leerde men kennen door het lot te wer-

pen. Toen men nu zag, hoeveel meer de oude bewoners des

lands voor hun goden over hadden
;
hoe zij hun het dier-

baarste ten offer brachten
;
hoe zij

de woningen voor hen

bestemd met zekere pracht inrichtten en veel geld veil

hadden om ze te versieren, moest men wel tot de gevolg-

trekking komen, dat men aan zijn eigen god toch niets minder

verschuldigd was, en ook, dat men verplicht was hem niet

bij de andere goden te doen achterstaan^ opdat dezen niet

machtiger en rijker zouden worden dan hij. Wat eenige

eeuwen later, en van het standpunt dat men toen bereikt

had terecht, als afval beschouwd werd, was toen veeleer
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een onverstandig maar gemoedelijk ijveren der vromen voor

Jahve's eer ; hoeveel hooger de strenge soberheid van 't oude

Jahvisme stond, konden toen nog slechts weinigen inzien,

en 't is inderdaad nooit tot het bewustzijn van 't geheele

volk doorgedrongen.

Ook de bedienaars van den godsdienst in de aan Jahve

gewijde heiligdommen verschilden niet wezenlijk van de pries-

ters der Ba alim. Evenals dezen waren zij belast met het

geven en 't verklaren der orakels, met het besturen

der offers en het instandhouden van den waren ritus en

de godsdienstige voorschriften, waarin voornamelijk hun

tora, leering, bestond. Yelen hunner behoorden tot den stam

Levi, die, te zwak om zich op een eigen gebied onder zelf-

standig bestuur staande te houden, geacht werd het best

met de mozaïsche overlevering bekend te zijn. Nevens hen

stonden.de zieners (roe) of schouwers {ho%e), die in 't bezit

waren van een hooger verlichting, oudtijds van de priesters

niet scherp onderscheiden, zoodat sommigen beide waardig-

heden met elkander vereenigden (gelijk trouwens ook later

een man van priesterlijk geslacht, zooals Jeremia, en een

werkelijk priester als Ezekiël te gelijk profeet kon zijn),

maar dikwijls ook waren
zij

met elkander in strijd. Som-

mige wijzen van waarzegging, wichelarij en mantiek, vooral

die met doodenbezwering gepaard gingen, schijnen van den

aanvang af door den Jahvedienst uitgesloten en door zijn

vertegenwoordigers verboden te zijn. Maar er was éen be-

kende vorm van profetisme, die, naar men meent, van

kananeeschen oorsprong, reeds in den tijd der Bichters het

Jahvisme binnendrong en daar een belangrijke plaats bleef

beslaan. Het is de vorm, door den naam nabi' aangeduid,

een naam, die langzamerhand de oudere verdrong en van

ouds door 'profeet' wordt vertaald. Ook de Ba als-profeten

dragen dezen titel. De wortel, waaruit hij is afgeleid, komt

in zijn oorspronkelijke beteekenis nog in de taal van Babel

en Assur voor; nahü is daar 'noemen, verkondigen, uitroe-
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pen', waarbij men in het oog houde, dat noemen naar de

animistische opvatting een mystiel?:e handeling is, aan bezwe-

ren, betooveren verwant. Het is onzelcer of deBabyloniërs daar-

van ook een naam voor hun profeten hadden afgeleid, maar

wanneer zij
hun „god der openbaring" {ilio iasmêhijy den

orakelgod bij uitnemendheid Nabü noemden, dan blijkt daar-

uit, dat zij hem als den verkondiger van den wil der hooge

godheid, oorspronkelijk misschien als den god van 't machtig

tooverwoord beschouwd hebben. Daarom is de verklaring

van nabi als den spreker, ofschoon door de meeste geleer-

den verworpen, inderdaad de juiste, mits wij dat spreken in

antieken, oosterschen zin opvatten, en niet vergeten, dat

hetgeen zij spraken niet hun eigen woorden waren, maar

wat hun door de godheid was ingegeven.

Hiermee stemt overeen wat van de Nebi'im in Israël

bericht wordt. Zij vormden vereenigingen of scholen, waar

muziek en zang beoefend, waarschijnHjk de oude liederen

gezongen en nieuwe in geestvervoering gedicht werden, en

dus een soort van profetentraditie werd onderhouden. Aan
't oorspronkelijk Jahvisme vreemd, was 't een navolging

van 'tgeen men onder de Kanaaneërs gevonden en slechts

op eigen bodem had overgeplant. De groote, alleenstaande pro-

feten, zooals Samuel, EHa, Eliza, stonden met deze ver-

eenigingen in betrekking en oefenden er een zeker toezicht

over uit, maar leefden niet bestendig in haar midden. Of

de strenge Jahvisten van den ouden tijd, een Samuel bijvoor-

beeld, er mee ingenomen waren, mag betwijfeld worden. De

instelling behoorde toch oorspronkelijk tot den algemeen in

West-Azië verbreiden dienst van den vruchtbaarheids-Ba al,

den gever van koren en wijn, en had daardoor niet alleen

een onrechtzinnigen reuk, maar ging ook dikwijls met allerlei

uitspattingen gepaard. Daarom deden de Zieners wijs, het-

geen zij niet konden keeren, onder hun leiding en opzicht

te nemen en zoo voor de ontwikkeling van het Jahvisme

vruchtbaar te maken. Het is daaraan inderdaad bevorderhjk
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geweest. Want al zijn de groote profeten der later eeuwen

niet uit die vereenigingen voortgekomen, al wees ook een

Amos bijvoorbeeld den titel ndbi^ en ben-nabi^ met zekere

verontwaardiging af, de aard en wijze van hun profetie

was toch niet die der oude Zieners, maar wel een veredelde

vorm van dat spreken onder goddelijke bezieling en in geest-

vervoering, dat de profeten-zonen van de Ba alsprofeten had-

den afgezien.

6. JAHVISTISCHE BEWERKING DER OUDE OVERLEVERING.

Indien de profetenzonen de bewaarders van de oude

overleveringen, zoowel der Hebreen als der vroegere bewo-

ners van Kanaan waren, dan is 't waarschijnlijk in hun

kring dat die overleveringen in jahvistischen geest tot zede-

lijke verhalen omgewerkt zijn. Goden worden in die omwer-

king tot stamvaders, stamvaders tot voorbeelden van vroom-

heid en edelen zin, zooals Abraham, of tot prototypen van

het volk, dat uit hen gesproten is, zooals Jakob. Er zijn

onder die verhalen sommige sagen, zoo algemeen verbreid,

dat men niet ineer zeggen kan, of ze den Israëlieten oor-

spronkelijk eigen, dan wel door hen aan andere stammen

ontleend zijn, wat zich trouwens van de meeste, ook die

eigenaardig tot de Semieten behooren, niet meer laat aan-

wijzen. Zal men thans niet meer, zooals vroeger, in al de

patriarchen en helden der oude legende voormalige goden

zien, en ook niet meer pogen alle verhalen tot oorspronke-

lijke mythen terug te brengen, dat er goden en mythen in

schuilen mag niet ontkend worden. Zelfs behoudende geleer-

den, zooals Baethgen bijvoorbeeld, erkennen dat Henoch

(Hanók), die 365 jaren leeft en dan niet sterft maar door

God wordt weggenomen, een oude* lichtgod van 't zonnejaar

is, na wien met 'Irad een nieuwe wereldperiode ontspruit.

De voorstelling, dat de oudste menschheid, althans een over-

blyfsel daarvan, plotseling weggenomen is en nog ergens in
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verre mythische streken of in een soort van Elysium voort-

leeft, is zeer algemeen; wij behoeven alleen den held van

den zontvloed bij de Babyloniërs en den Yima van 't

Avesta te noemen. De held van den zontvloed bij de Israë-

lieten is Noah geworden, maar hij was dat oorspronkelijk

niet. Het oudste verhaal omtrent hem schetst hem als een

landbouwer en uitvinder van den wijnbouw, vader van drie

zonen, eponymen der drie volken die in Kanaan bijeenwoon-

den, Kana'an zelf, Sem, hier nog de vertegenwoordiger der

zonen Israëls alleen, en Jafet, waaronder Wellhausen de

Filistijnen, Budde de Feniciërs verstaat, maar dien men veel-

eer voor de niet-israëlietische, doch met Israël nauwverbori-

den stammen, zooals de Kenieten, moet houden. De Baal

der vruchtbaarheid van akker en wijngaard, door hen allen,

door de Kanaaneërs alleen op ontuchtige wijze vereerd, is

hier aller stamvader geworden. Eerst veel later, toen men
hem tot den geredde uit den zontvloed gemaakt had en

tevens de gezichtskring van de Israëlieten zich had uitge-

breid, werd hij de vader van een nieuw menschelijk geslacht,

Sem de vertegenwoordiger van alle in taal en afkomst aan

Israël verwante, Jafet van de noordelijke, zoowel arische

als anarische volken, en werd Kanaan, met het oog op de

Egyptenaars en hun verwanten, in Ham veranderd. Dat zich

in de drie aartsvaders Abraham, Izak en Jakob ook vroe-

gere stamgoden verbergen, meen ik thans te moeten betwij-

felen, al zijn er mannen van groot gezag die dit nog staande

houden. Maar toen, na de vestiging van Israël en Juda in

Kanaan de namen dezer stamvaders met sommige oude

heiligdommen van kananeesche Ba'alim verbonden waren,

en men die als hun vroegere verbHjfplaatsen of hun gra-

ven begon te vereeren, zullen inheemsche tempellegenden

op hen zijn overgedragen. Een treffend voorbeeld daarvan

is het verhaal van Abrahams kinderoffer, door de godheid

bevolen en op het oogenblik der uitvoering verhinderd, een

verhaal; dat in zijn hoofdtrekken geheel overeenstemt met
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soortgelijke, die men bij de Grieken en de vedische Brah-

manen aantreft, en dat, volgens Filo van Byblos bij de

Feniciërs nog een zuivere mythe was, van God zelven ver-

teld. Zoo vindt men merkwaardige parallellen van de historie

van Jozef en Potifars vrouw in 't egyptische sprookje van

Batau en Anpu en in de zuid-indische, ook dramatisch

bewerkte, legende van Saranga. En gelijk Mozes, om hem

tegen de vervolging te beschermen, in een korfje aan de

rivier werd toevertrouwd en daaruit gered, om later de

redder en leidsman zijns volks te worden, zoo was het,

naar een oud-babylonische legende, lang vóór hem 'ook met

koning Sargon geschied.

Nog veel algemeener verbreid zijn de verhalen van een

paradijs met den boom des levens, waar de eerste menschen

in de nabijheid der godheid zelve leefden, van den broeder-

moord, van halfgoden, gibborim, uit huwelijken tusschen

goden, hier zonen Gods, en aardsche moeders, dochteren der

menschen gesproten, en een aantal andere.

Van kananeeschen oorsprong is de voorstelling van den

aanvang en den voortgang der beschaving,, zooals die in de

kaïnietische stamtafel zijn afgebeeld^ waarin Kaïn den

akkerbouw, Henoch den bouw der steden, Lemek met zijn

zoon Tubal-Kaïn de uitvinding der metalen wapenen, en

zijn beide andere zonen het nomadenleven en de muziek

vertegenwoordigen, In de fenicische sagen, bij Filo Byblios

bewaard, zijn het nog goden, waaraan de menschen al deze

en andere uitvindingen te danken hebben. Ook in de heldenge-
schiedenis van Simson zijn mythen verwerkt, die de verhalers

van de Kanaaneërs overnamen, doch die dezen met een aantal

stamverwante volken gemeen hadden, en die zelfs elders

voorkomen. Op Babel daarentegen wijzen de legenden van

Nimrod, den grooten jager voor Jahve's aangezicht, waar-

voor de babylonische god van jacht en krijg, tevens de

groote stedenstichter, Nindar, de strijder van Bel, tot

voorbeeld gediend heeft, en die van den torenbouw en de
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verwarring der talen. De laatste kan niet in de ballingschap

ontstaan zijn, want met de door Nebukadrezar herstelde

en voltooide terrassentorens van Babel en Borsippa voor

zich kon men zulke voorstellingen niet vormen, en het neder-,

dalen van Jahve om het werk der menschen te bezien en

te vernielen, is een archaïstische trek, die de hooge oud-

heid der sage bewijst. Zij kan alleen ontstaan zijn uit de

herinnering van Babels aloude macht en heerschappij over

vele natiën, en de verwarring der talen berust op een volks-

etymologie. Of de tien aartsvaders vóór den zontvloed in

de sethietische stamtafel naar 't voorbeeld der tien babylo-

nische koningen vóór den vloed gevolgd zijn, laat zich

moeilijk uitmaken.

Maar de grootste overeenkomst bestaat tusschen de twee

dooreengewerkte bijbelsche zontvloedsverhalen en de babyloni-

sche. In bijzonderheden kan dat hier niet worden aangewezen^).

Dit is zeker, de punten van overeenstemming zijn zoovele

en betreffen dikwijls zulke kleine bijzonderheden, dat wij

hier geen tweeërlei bewerking van eenzelfde oude, monde-

ling overgeleverde, traditie kunnen hebben, maar dat een

babylonische zontvloedslegende, zij
het ook misschien in

andere redactie dan degene die vnj nog bezitten, aan de

samenstellers der bijbelsche verhalen bekend moet zijn

geweest. Minder sterk is de overeenkomst tusschen de

babylonische kosmogonie en het jongste scheppingsverhaal

des O. Tes^ments in Genesis I. Toch zijn alle elementen

van de eerste in het laatste aanwezig en is de volgorde

der scheppingen in hoofdzaak dezelfde.

Niettemin, al hebben de jahvistische schrijvers een deel der

stof die zij bewerkten aan kananeesche, babylonische en alge-

meen semietische overleveringen ontleend, op alles hebben zij

den stempel van een nieuwen geest gedrukt, en zelfs waar zij

niet veel veranderden hebben zij getracht de groote daden

^) Men zie de nauwkeurige studie van W. H. Kosters, Theol.

XIX, 1885, p. 161 vgg. en 321 vgg.
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van hun helden uitsluitend tot verheerlijking van Jahve te

doen strekken, of althans om strikte gehoorzaamheid aan

de wet in te prenten. Jahve was het die zijn getrouwen

bezielde, die hun de overwinning over hun vijanden schonk,

die in het bestraiFen hunner overtredingen zijn rechtvaardig-

heid, in het vervullen zijner beloften zijn trouw, in al zijn

leidingen beide zijn macht en goedertierenheid toonde. Heer-

scher over de natuur is hij geen natuurgod meer, maar de

God die zich bovenal in het voorzienig bestieren van zijn

volk, dat is in de geschiedenis openbaart, en alles komt

van Hem alleen. Hij is nog volksgod, naast wien de andere

volksgoden hun eigen stammen en natiën regeeren, ofschoon

meermalen duidelijk uitkomt, dat hij hun meerdere is. 't Is

nog slechts de historie van een enkel volk, waarin men zijn

macht en wijsheid opmerkt ;
de gedachte, dat hij de gansche

wereld regeert zou eerst later tot bewustzijn van Israëls

vromen gebracht worden, al lag zij reeds daarin opgesloten,

dat hij de schepper van alle dingen en de opvoeder althans

der oudste menschheid is. Maar op zichzelf is elk verhaal, ook

waar het uit de overleveringen van polytheïstische gods-

diensten geput werd, zuiver monotheïstisch geworden. Ner-

gens ziet men dit duidelijker, dan waar men bijvoorbeeld

de babylonische scheppingsverhalen en zontvloedslegenden

met de israëlietische vergelijkt. Ginds is de schepper van

alle dingen, de groote Maruduk van Babel, een geworden

god, met een reeks van voorvaderen, die ten laatste met al

wat bestaat uit een huwelijk tusschen de kosmische wateren

boven en beneden zijn voortgesproten, hier is het de eene, uit

zichzelf zijnde God, op wiens bevel alles zich ordent en in

't aanzijn treedt. Ginds wordt de verdelging des mensch-

doms, wegens zijn zonden, in den raad der goden besloten

en elk vervult daarbij zijn eigen taak; de hoogste god trekt

zich in zijn hemel terug en een ander is de uitvoerder van

het strafgericht, een ander de redder, die althans sommigen

behoudt, buiten weten en tot groote ergernis van genen ;
hier
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is het een en dezelfde godheid, die straft en redt. Van de

gansche theogonie, van den strijd tusschen de hemelsche

machten, van de verdeeling der werkzaamheden onder hen,

is niets overgebleven. Ook het zedelijk gehalte der bijbelsche

verhalen omtrent de vroegste oudheid, al is het niet altijd

in overeenstemming met de door den christeHjken geest

ontwikkelde ethiek, staat hooger dan dat der gelijksoortige

overleveringen bij andere volken der oudheid. Uit welke stof

de oude traditiën van Israël ook zijn saamgesteld, zij zijn

een geheel nieuwe schepping, bekoorlijk door haar naïeveteit,

verheven in haar eenvoud. Figuren als van den vader der

geloovigen, als van den Man Gods, die zachtmoediger was

dan eenig ander, staan in de voorchristelijke wereld alleen,

onovertroffen niet slechts maar ongeëvenaard. Zij zijn niet

voor éen volk of religie, maar voor alle tijden, klassiek in

den waren zin. Men behoeft ze maar te vergelijken met de

heiligen en vromen, de goden en heroën zelfs van de andere

gewijde boeken der oudheid, om den godsdienst te waar-

deeren van welks geest zij
de uitdrukking zijn.

7. HET JAHVISME STAATSGODSDIENST ONDER DE EEESTE

KONINGEN.

Wij zijn eenigermate vooruitgeloopen, want de schoone

bewerking der aartsvaders-légenden, waarvan hierboven sprake

was, behoort eerst tot een veel latere, dat wil zeggen tot

de literarische periode. Zulke zuivere en verhevene gods-

dienstige begrippen koesterde men in den tijd der Richters,

die men zeer juist als den tijd der theokratische anarchie

heeft gekenschetst, en zelfs onder de eerste koningen

nog niet.

Aan het eind van 't Richtertijdvak komen jaren van diepe

vernedering. De zegevierende Filistijnen, in wier handen

zelfs de heilige ark van Silo gevallen was — naar de ook

in Assyrië heerschende gewoonte was zij als onderpand
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van Jahve's tegenwoordigheid in den strijd meegevoerd
—

heerschten althans over de noordelijke stammen. Jozef verloor

de hegemonie, die eerst op Benjamin, daarna op Juda over-

ging. De Eliden vluchtten met efod en terafim naar Nob bij

Jeruzalem. Het waren donkere dagen voor Israël. Maar juist

deze zware beproeving is aan de ontwikkeling van het Jahvisme

ten goede gekomen. De in dien tijd voor 't eerst krachtig optre-

dende nebi'im wekten door hun geestdrift het nationaal gevoel

en de liefde voor den nationalen godsdienst. Samuël, de

groote Ziener van Rama, ijverde voor dien godsdienst, al

is het niet, zooals de latere geschiedschrijver zich voorstelt,

door alle plaatselijke eerdiensten van kananeeschen oorsprong

te doen afschaffen, nochtans door versterking en zuivering

van den Jahvedienst en door uitbreiding zijner macht. Boven-

dien spoorde hij een aanzienlijk Benjaminiet, Saul den zoon

van Kis,' aan zich aan het hoofd eener ras bijeengebrachte

krijgsmacht te stellen en het door de Ammonieten belegerde

Jabes in Gilead te gaan bevrijden. Na zijn eerste zegepraal

tot koning uitgeroepen, waagde deze ook de Filistijnen aan

te tasten en het gelukte hem gedurende eenige jaren dezen

erfelijken vijand in toom te houden. Met de instelling van

het koningschap werd de Jahvedienst staatsgodsdienst,

althans voor zoover daarvan sprake kan zijn in een tijd, toen

koning zijn nog niet anders beteekende dan het bestendig

opperbevelhebberschap van het leger en het hoogste richter-

ambt te bekleeden; staatsgodsdienst dus als godsdienst van

het koninklijk huis en daarom door den koning bevorderd en

beschermd. Men verhaalt van hem, dat hij zeer ijverde tegen

de waarzeggers en doodenbezweerders, waarvan het Jahvisme

steeds een afschuw toonde
;
maar dat het hem niet gelukt was

het geheel uit te roeien bleek, tóen hij kort voor zijn tragisch

einde, door zwaarmoedige voorgevoelens gekweld, tot eene

dier door hem vervolgde tooverressen zijn toevlucht nam,

om de schim van Samuël voor hem op te roepen. Met
minder dan Saul was David een warm voorstander van den

L 20
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godsdienst van Israël. De overbrenging van de ark, die

door de Filistijnen in bijgeloovigen angst uit hun land ver-

wijderd in een judeesche grensplaats was gebleven, naar

Jeruzalem, waar nu de residentie was gevestigd, deed niet

alleen het zwaartepunt des koninkrijks naar Juda overhellen,

maar maakte de nieuwe hoofdstad tot middelpunt van den

zuiversten vorm van Jahvevereering, waarvan eenmaal, na

langen strijd, de belangrijkste hervormingen zouden uitgaan.

Was de tent, waarin de ark op Sion was nedergezet, inder-

daad nog niets anders dan de koninklijke hofkapel, juist

omdat
zij aan den koning behoorde, was zij het voornaamste

heiligdom des lands, dat trouwens voor allen openstond.
Ook de roemrijke overwinningen van David, onder wien

het rijk zijn grootste uitbreiding bereikte en, behalve de

kleine naburige staten, zelfs Edom en Aram-Zoba omvatte,

verruimden niet slechts den gezichtslcring des volks, maar

strekten ook tot verhooging van den eerbied voor Jahve's

macht, met wiens hulp deze zegepralen bevochten waren en

die daardoor Zijn gebied had uitgebreid. De prachtlievende

Salomo, onder wiens regeering het koninkrijk aan omvang
verloor doch inwendig strenger werd georganiseerd, had

voor zijn nieuw paleis behoefte aan een schitterend godshuis.

Met leede oogen zullen de vrienden van den ouden, een-

voudigen Jahvedienst den bouw hebben aangezien van dien

tempel, naar vreemd model gevolgd, door uitlandsche kun-

stenaars gebouwd, met fenicische symbolen versierd en van

allerlei fenicische inrichtingen voorzien, maar in de oogen
des volks ontleende de volksgodsdienst daaraan een nieuwen

glans en voor zijn toekomst was deze stichting van het

hoogste gewicht. Beide David en Salomo zijn door de latere

geslachten verheerlijkt boven 'tgeen zij verdienden, terwijl

aan Sauls nagedachtenis een even onverdiende smaad werd

aangedaan. Dat hun Jahvisme nog weinig geleek op den

godsdienst der profeten van de 8e eeuw en later, en dat
zij nog

niet in staat waren geweest de psalmen te dichten en de
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spreuken saam te stellen, die men hun toeschrijft, wordt

alleen geloochend door hen die meenen elke vrome over-

levering als werkelijke geschiedenis te moeten aannemen.

Zuiver, onvermengd met kananeesche bestanddeelen was

hun Jahvisme zeker niet, en de eenige godsdienst des lands

was het evenmin. Er schijnt in deze dagen een zeker syn-

kretisme tusschen den dienst van Jahve en dien der Ba alim

tot stand te zijn gekomen, waardoor de eerste nog meer dan

de laatste gewijzigd werd. En dat de landsgoden naast Jahve,

meermalen zelfs in zijn eigen tempel, en althans in hun

•overal verspreide heiligdommen en op de hoogten vereerd

werden, is zeker. Niemand zag daar destijds groot kwaad

in. Een stam, een familie, een plaats moesten hun eigen

goden trouw blijven, al stond de landsgod boven allen en

al vorderde hij de hoogste vereering. Men beschouwt den

religieuzeii toestand van Israël vóór de ballingschap te veel

in het licht van 'tgeen men weet omtrent de latere joodsche

gemeente. Zulk een gemeente bestond nog niet. Men vierde

zelfs de groote feesten niet als leden van zulk een gemeente,

maar aan verschillende plaatsen, bij de aloude heiligdommen
van den stam of 't gewest, en zelfs in de grootere gods-

<lienstige middelpunten niet gemeenschappehik, maar bij groe-

pen van feestgangers. En men vreesde, als men dezen plicht

volbracht had, even weinig aan de eer van Jahve te kort

te doen door aan de eigen lokale goden ook het hunne te

geven, als men gemeend zou hebben de gehoorzaamheid aan

den koning te schenden, door aan gewestelijke of plaatselijke

hoofden de van ouds overgeleverde hulde te brengen.

Een andere vraag iS; in hoever de koningen daaraan

deelnamen. Dat uit het voorkomen van namen, met Baal

saamgeste]d in de familiën van Saul en David niet kan

worden afgeleid, dat zij andere goden dan Jahve dienden,

is reeds gezegd. Met Baal kan hier zeer goed Jahve zelf

bedoeld zijn. Mikal's terafim bewijst even weinig; Jahve

had zulke beelden overal, zonder dat het iemand ergerde, en
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ook deze huisgod behoefde geen andere god te zijn. Was

hij het wel, dan nam hij in 't Jahvisme dezelfde plaats in

als een beschermheilige in 't Katholicisme. Het is zeer wel

mogelijk, dat David, toen hij onder de Filistijnen verkeerde,

zich verplicht heeft gevoeld ook hun goden te vereeren,

volgens 't beginsel, nog in 't boek Ruth uitgesproken: „uw
volk is mijn volk en (dus) uw God mijn God." Maar als

koning hebben Saul en David geen anderen god gediend dan

Jahve. Niet uit bewust monotheïsme, maar omdat hij als de

opperste landsgod vanzelf de god des konings was en zij

alles aan hem verschuldigd waren. Van Salomo alleen wordt

bericht, dat hij oud en zwak van geest geworden, zoodat

zijn vrouwen hem regeerden, aan de goden offerde, voor

wie hij ter wille van de vreemde vorstinnen van zijn harem

kleine tempels op den Olijfberg had gebouwd. Ik kan daarin

noch met Kuenen een vergoelijkende beschrijving zien van

hetgeen hij heel zijn leven met allerlei goden gedaan had,,

noch met Stade een onverdienden smaad zijner nagedachte-

nis aangedaan. Dat hij voor de goden zijner echtgenooten,.

wanneer dezen tot een regeerende familie behoorden en

prinsessen van den bloede waren, kapellen oprichtte, was iets

zoo gewoons, dat niemand er zich aan stiet, en de heilig-

dommen bleven zelfs onder Hizkia ongedeerd; eerst bij

de groote hervorming van Josia werden ze ontwijd. Maar

dat hij, ten gevalle zijner vrouwen, aan den dienst dien zij

daar verrichtten deelnam, kan ergernis gegeven hebben, zelfs

in zijn tijd ;
niet omdat . het andere, maar omdat het vreemde

goden waren. Wat hem er toe dreef was waarschijnlijk niet

eens de zwakke toegevendheid van den ouderdom, als wel

de tegenspoed, dien hij op 't laatst van zijn regeering onder-

vond, en die hem noopte, nu Jahve hem niet meer zoo

krachtig hielp als voorheen, de bescherming van andere

godheden in te roepen. Natuurlijk, dat men later de scheuring

van het rijk, onder zijnen zoon, als een straf voor deze

zonde beschouwde.
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8. JAHVE TEGEN MELKART.

Na de scheuring kon de jeruzalemsclie tempel niet liet

A^oornaamste heiligdom voor het noordelijk rijk blijven; het

sprak vanzelf, dat Jerobeam een eigen koninklijk heilig-

dom noodig had. Twee van de oudste middelpunten van

godsvereering in zijn land, dat te Betel en dat te Dan,
wees hij daartoe aan. Het eerste alleen heeft in de geschie-

denis een rol gespeeld. In beide werd Jahve vereerd onder

de gedaante van een jongen stier, wat zeker niet eerst door

Jerobe am alzoo werd ingesteld. Of dit reeds een oude vorm

van den Jahvedienst was, dan wel uit een samenvoeging
van dezen met vereering van een vroegeren landsgod was

voortgekomen, is moeielijk met zekerheid te zeggen : het

laatste is 't waarschijnlijkste. De stier was overal het heilig

dier, zoowel in de mythologie als in den eerdienst, van den

god die de verschijnselen der athmosfeer, de schrikkelijke

en de weldadige, storm, onweer, regen, veroorzaakte, de

alom geëerde Hadad-Rammttn, en deze was juist de god
met wien Jahve als natuurgod in oorsprong en beteekenis

-ZOO goed als geheel overeenkwam. Is de mogelijkheid niet

uitgesloten, dat ook Jahvè oudtijds onder dit symbool werd

voorgesteld, met het oog op het plaatselijke van dezen cul-

tusvorm is het eer te denken, dat die eerst op hem werd

overgebracht toen hij in sommige heiligdommen den ouden

arameesch-kananeeschen god vervangen had en met hem
was saamgesmolten. Dat was het dan ook wat de geschied-

schrijvers zooveel ergernis gaf en van de zonde van Jero-

be am, den zoon van Nebat, deed spreken. Men wist zelfs

te verhalen, hoe diep verontwaardigd Mozes en hoe ver-

toornd Jahve zelf was geweest, toen het ongehoorzame volk

in de woestijn, bij afwezigheid van den godsman, en onder

oogluiking van zijn broeder, aan zulk een gouden stierbeeld

had geofferd. Doch dit alles is later bespiegeling. Of althans

een minderheid reeds dadelijk aanstoot nam aan Jerobe ams
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handeling? Het kan zeer wel zijn. Dat de eigenaardige

dienst te Betel en Dan werd in stand gehouden, kon toen

niemand hinderen; ook Saul en zijn opvolgers hadden hem

niet afgeschaft. Maar dat dit nu de hoofdtempels des lands,

de koninklijke heiligdommen werden, en niet een ander^.

waar als van ouds te Silo of nu nog te Jeruzalem Jahve in

anderen vorm gediend werd, kan toen reeds door sommigen

zijn afgekeurd.

Met
'

Omri ving een nieuwe dynastie aan, en besteeg een

krachtig en krijgshaftig koning den troon van Israël. Maar

in de door jahvistische profeten bewerkte geschiedenis staan

hi] en zijne opvolgers, vooral zijn zoon Ahab, met een

zwarte kool geteekend. Onder hen toch werd de dienst van

een vreemden god in Israël ingevoerd en door de koninklijke

familie begunstigd. Het was de dienst van den tyrischen

Baal, Melkart, voor wien Ahab zelfs in de nieuwe, door

Omri gestichte, hoofd- en residentiestad Samaria een eigen,
'

prachtigen tempel oprichtte, waar hij door een talrijken staf

van profeten omringd was. Izebel, de fenicische prinses,,

met wie Ahab gehuwd was, ijverde voor dezen dienst en

sleepte haren echtgenoot mee. Al de handelingen des konings,.

die het godsdienstig en nationaal gevoel der jahvisten

krenkte, schreven zij
en het volk uit afkeer van 't uitheem-

sche, aan de inblazingen der Fenicische toe, gelijk al de

onhandigheden van Lodewijk XVI door het fransche volk

op rekening der Autrichienne gesteld werden. Men verhaalde

zelfs, dat zij de profeten van Jahve liet vervolgen en dooden,

zoodat velen hunner genoodzaakt waren zich te verschuilen^

en zelfs Elia, na een groote zegepraal over de Baaisprofeten

met haar Avraakneming gedreigd, zijn heil zocht in de vlucht.

De berichten zijn waarschijnlijk zeer overdreven. Alle Jahve-

profeten werden niet vervolgd, want tot het einde zijns

levens raadpleegt Ahab hen en geven honderden aan zijn

oproeping gehoor. Alleen degenen die hem dorsten weerstaan,

die zijn politiek afkeurden, werden getroffen. Want het is-
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zeker juist gezien ^), dat de stichting van den Ba alstempel

in Samaria de bezegeling was van een bondgenootschap van

Ahab met zijn schoonvader, en dus, althans van zijn zijde,

meer uit staatkundige, dan uit godsdienstige beweegredenen

voortsproot. Den openbaren dienst van Jahve schafte de

koning zeker niet af en hij schijnt dien ook niet te hebben

verwaarloosd of belemmerd. Zijn kinderen, Atalja, Ahazia;

Joram, dragen namen met dien van Jahve samengesteld.

Dat hij profeten van Jahve raadpleegde, werd reeds ver-

meld. En zelfs door den „opruier Isra'els", zijn feilen tegen-

stander Elia, Iaat hij zich nu en dan gezeggen, en hij

verootmoedigt zich voor hem, dat is voor Jahve's woord

en gericht.

De grootsche, geheimzinnige figum" van den Tisbieter is

door de dichtende sage verheerlijkt. Plotseling treedt hij op
en even

. plotseling verdwijnt hij. Waar hij zich bevindt

geschieden wonderen of verricht hij ze zelf. Jahve spreekt

met hem als met Mozes op den heiligen berg. Raven spijzen

hem in de woestijn. Waar hij intrekt ontbreekt noch meel

in het vat, noch olie in de kruik, ofschoon overal de hon-

gersnood woedt. Zelfs de dood heeft geen macht over hem,
in een wagen van vuur door vuurrossen getrokken stijgt

hij ten hemel, gelijk vroeger op zijn gebed of bevel vuur

van den hemel nederdaalde, om het offer op den Karmel te

ontsteken of de beleedigers van Jahve te vernietigen. Geen

wonder dat deze machtige gestalte op de verbeelding des

volks dieper indruk gemaakt heeft, dan zelfs de grootste

der profeten na hem.

Inderdaad vertegenwoordigt hij een keerpunt in de geschie-

denis van den godsdienst van Israël. Niet dat hij zich reeds

verheven had tot de gedachte van een Jahve-gemeente, losge-

maakt van Israëls nationaliteit, en de zegepraal wenschte van

de trouwe minderheid zijner vex'cerders, al moest ook het rijk

') Stade, GVI. I, 523.
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daarbij te gronde gaan en de onafhankelijkheid van het volk

vernietigd worden. Dat is nog niet eens duidelijk uitgedrukt

in het verhaal van de theofanie op den Horeb, en in elk

geval is dit grootsch tafereel van veel jonger dagteekening
en niet voor den tijd van Jerobeam II gedicht. Zelfs ligt

er onwillekeurig een zachte critiek in van zijn optreden en

van de geweldige maatregelen en strafgerichten door Eliza

verkondigd en door Jehu uitgevoerd; eerst in de stille vre-

des-koelte die na deze stormen heerscht is Jahve. Zijn ver-

blijf bij de Fenicische te Zarfat bewijst veeleer het tegen-

deel. In Fenicië mocht men den Baal vereeren: hij zou er

niet aan gedacht hebben dit af te keuren. Zelfs is er geen
het minste bewijs dat hij tegen den ouden, inheemschen,

kananeeschen Baaldienst geijverd heeft, in zoover die bleef

binnen de perken waarin hij tot hiertoe bestond en als min

of meer met den Jahvedienst verbonden erkend was. Maar

dat een koning van Israël in zijn nieuwe hoofdstad een

tempel bouwde voor een vreemden god, den tyrischen

Ba' al-Melkart, dat was het wat zijn heilige verontwaardiging

wekte. Misschien zou hij reeds met leede oogen hebben

aangezien, indien Ahab" voor zijn fenicische gemalin een

kleinen huistempel had opgericht, om haar gelegenheid te

geven haar voorvaderlijke goden te blijven dienen. Maar

een voor openbaren dienst bestemde tempel, met een tal-

rijke priesterschap, ten koste van de Jahveprofeten begun-

stigd en bevoorrecht, een tempel, door welks glans en de

zinnen streelenden eerdienst, zelfs door de aantrekkings-

kracht van het nieuwe en vreemde, velen van den dienst

van hun eigen volksgod afvallig werden, dat was Jahve's

eere te kort doen en een groote dwaasheid in Israël. Men
stelle zich niet voor, dat Izebel de vereering van haar god

tot den eenigen in Israël verheffen en die van Jahve afschaffen

wilde. Daarvan is geen oogenblik sprake. Alleen de Jahvepro-

feten 4.16 tegen de invoering van den vreemden dienst zich

verzetten zullen vervolgd zijn geworden ;
de nationale eer-
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dienst werd niet afgeschaft, meegaande profeten van den god
haars gemaals duldde zij aan het hof en zij gedoogde dat haar

kinderen onder Jahve's bescherming geplaatst werden. De

gezeten boeren en trekkende veehoeders mochten hun god

behouden, indien
zij

't wenschten, maar in de hoofdstad, waar

zij, de dochter van het oude tyrische koningshuis, zetelde,

voegde een heiligdom voor den machtigen god, die de zeeën

beheerschte en aan zijn volk de schatten van alle wereldstreken

toevoerde. Het is de grootste verdienste van Elia, het gevaar

dat dreigde ingezien, en moedig den ongelijken strijd tegen

de macht des konings, de listen der koningin en de onver-

schilligheid der groote menigte te hebben aanvaard. Het

gevaar dat dreigde was de vestiging in Israël van een

polytheïsme, zooals bij de grootere en kleinere staten in

den omtrek heerschte en zooals het vooral bij de Feniciërs

werd gevonden. De strijd was zoo ongelijk, dat hij zich van

allen verlaten, alleen van alle getrouwen overgebleven kon

achten. Dit was zoo niet. Hij had medestanders, meer dan

hij vermoedde ; daaronder een profeet als Micha ben-Jimla,

zelfs hofbeambten en krijgsoversten, en in Eliza vond hij

zijn opvolger. Zelf heeft hij zijn hoofddoel niet bereikt, al

is het hem gelakt eenmaal bloedige wraak te kunnen nemen

op de profeten van den vreemden Baal, doch om onmid-

dellijk daarna voor de wederwraak der Fenicische te moe-

ten vluchten. De ergernis bleef zoolang het huis van'Omri

regeerde; eerst toen dit door Jelm, op Eliza's bevel was

uitgeroeid, was ook het lot van den fenicischen konings-

tempel beslist. Hij werd met den grond gelijk gemaakt en

de plaats verontreinigd. Maar zonder Elia's optreden zou

dit nooit geschied zijn. Hij gaf den stoot, schudde de

gewetens der getrouwe, maar nog bevreesde Jahvedienaars

wakker, verontrustte den koning op wien zijn woord toch

altijd indruk maakte en die hem zeker gehoorzaamd zou

hebben, indien hij zich niet door zijn vrouw had laten regee-

ren
;
en zoo Elia de zegepraal zijner zaak niet aanschouwde,
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toen zij jaren later aanbrak was
zij toch de vrucht van zijn

werk. Het volk, al koesterde het voor hem een diep ontzag,

begreep hem waarschijnlijk niet, dan alleen toen hij tegen
de schandelijke machtsoverschrijding en rechtsverdraaiïng
van Ahab zich verzette. Het woord toen door hem gespro-
ken bleef onuitwischbaar gegrift in de herinnering van den

veldoverste, die later, toen Eliza, de voortzetter van zijns

meesters werk, den tijd gekomen achtte, diens bevelen uit-

voerde en de zonden van Ahab wreekte aan zijn nageslacht

op een wijze waarmee de onverzoenlijke godsgezant voldaan

zou zijn geweest. Vreemde goden schijnen na dien tijd,

althans van staatswege, in Israël niet meer vereerd te zijn.

En wat meer is, schoon Elia's ijveren niet tegen deinland-

sche Baaltm gericht was, men begon te voelen, dat zij toch

aan den vreemden verwant waren. Hun dienst bleef bestaan,

maar voor de nauwgezette Jahvisten was hij als een vreemde

geworden, en op den naam Baal, dien men nu niet meer

op Jahve toepaste, kleefde een smet.

9. HEÏ JAHVISME VAN ISRAËL TOT DEN ONDERGANG

DES RIJKS.

Onder bloedige gruwelen was [het huis 'Omri te gronde

gegaan. Joram, Ahabs zoon en tweede opvolger, al schijnt

hij den uitlandschen Baaldienst niet begunstigd te hebben

vond weinig genade in Eliza's oogen. Hij raadpleegde hem,

kreeg onwillig antwoord, maar stond met den profeet als

op een voet van gewapenden Vrede. Deze wachtte slechts

op een gunstige gelegenheid, om de dynastie ten val te

brengen. Eerst toen de koning gewond uit den syrischen

Imjg naar Jizreël was teruggekeerd, achtte hij haar gekomen,
en riep hij zijn geestverwant, den ruiterhoofdman Jehu, in

Jahve's naam op, om zich van den troon meester te maken.

Hoe hij dit bevel ten uitvoer bracht behoeft hier niet ver-

haald te worden. Het was een slachting, geen hervorming,
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een uitmoorden van geheel het koninklijk geslacht, den aan-

verwanten Davidszoon niet uitgezonderd, een neerhouwen

van de vereerders van den tyrischen god, nadat ze verra-

derlijk naar Samaria gelokt waren. De latere geschiedschrijver,

al verhaalt hij deze gruwelen met zeker welbehagen, kan

toch zijn teleurstelling niet geheel verbergen, dat Jehu het

bij de uitroeiing van dezen Baaldienst gelaten en het

Jahvisme van Israël niet hervormd heeft, noch hij, noch

een zijner nazaten. Dit verdient te meer opmerking, omdat

Eliza tot zijn dood toe, onder Joas, de raadsman der

koningen uit het huis Jehu bleef en dus met de verbanning
van den vreemden eerdienst tevreden schijnt te zijn geweest.

Het hoofddoel was bereikt
;
de nationale Jahvedienst had

gezegevierd, maar de wijs waarop hij die zege behaald had

bewees, dat hij althans in Israël nog niet veel hooger stond

dan zijn fenicische mededinger.
De nieuwe dynastie was niet gelukkig. Jehu bleek beter

geschikt om gewonde koningen, vrouwen, kinderen en weer-

looze Baaldienaars, dan om de legers van Hazaël te verslaan.

Wel werden de Syriërs, tijdens zijn regeering, door den

koning van Assyrië Salmanassar II zwaar getuchtigd, zoodat

Jehu het raadzaam oordeelde den grooten veroveraar eenige

kostbare geschenken te zenden, maar toen de Assyriërs

afgetrokken waren zonder Damaskus te hebben veroverd en

langen tijd in andere streken werden beziggehouden^ hieven

de West-Arameërs het hoofd weder op en wreekten op hun

ouden vijand Israël den van Assur ondervonden smaad.

Onder Jehu's opvolger Joahaz was Israël door herhaalde

nederlagen tot volkomen machteloosheid gezonken. Maar

onder Joas keerde de kans. De Syriërs, geheel uitgeput door

de herhaalde kastijdingen die de opvolgers van Salmanas-

sar n hun toedienden, konden nu zelfs de krijgsbenden van

Israël niet meer weerstaan. Zelfs het plotseHnge verval van

het Assyrische rijk in de laatste jaren van Asurdan III en

onder de regeering van zijn opvolger Asurnirari II, met wien
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aan deze dynastie de scepter ontzonk, zoodat aan veldtoch-

ten naar het Westen niet meer gedacht kon worden, kwam
aan de west-arameesche rijken niet ten goede. Hun kracht

was gebroken. Israël maakte van die onmacht gebruik

en, door de vrees voor de geduchte mogendheid^ die zoolang

de schrik van Azië geweest was, niet meer teruggehouden;

breidde het zijne grenzen tot Hamat uit en scheen het een

tijdperk van rijkdom en voorspoed, van bloei en geluk te

gemoet te gaan. Onder de regeering van Jerobeam II kon

het zich verbeelden weer een plaats onder de mogendheden
van den tweeden rang in Voor-Azië te hebben ingenomen
€n vleide het zich met de gedachte, dat Jahve zich niet

meer afwendde van zijn volk maar het nu tot nooit gekende

grootheid bestemde.

Het was noodig even een blik op den staatkundigen toe-

stand te slaan, om den godsdienstigen te kunnen begrijpen.

Want niet allen lieten zich verblinden door de schoone

begoocheling; die de oppervlakkige menigte met valsche

gerustheid vervulde. De weelde gaf tot grove misbruiken

aanleiding. Het hof, de overrnoedige grooten, de koninklijke

priesters en profeten bekommerden zich weinig om het wezen-

lijk welzijn des volks. Door de eersten werd de mindere

man verdrukt, de arme vertreden, het land uitgezogen. De

priesterschap van Jahve, nu in eere en voor vreemde mede-

dinging niet meer bevreesd, dacht meer aan haar eigen

belang dan aan het onderwijzen der leer van Jahve en het

handhaven van recht en goede zeden. De nationale godsdienst

heerschte weder, aan Jahve behoorde land en volk, hem

dankte het bevrijding van de overmacht zijner vijanden en

uitwendige grootheid, de offerfeesten werden met grooten

jubel en luister gevierd in ongebonden vreugd van zinnelijk

genieten. Maar het was nog de oude, met tal van kananeesche

bestanddeelen vermengde Jahvedienst, met zijn beelden en

asera's, zijn kedeslm en kedesèt, die vader en zoon gelijkelijk

tot Gods eere bezochten, met al de riten en gebruiken, die
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hem van de godsdiensten der omwonende volken en van

den inheemschen Baaldienst weinig deden verschillen en

weinig gehjken op de oude, strenge vereering van den God
des volks.

Dit moest de ernstiger vromen tot nadenken stemmen.

Er waren er zeker, die in oprechtheid meenden, dat nu na

de stormen en onweders de zachte koelte woei, in welke

Jahve was. Maar de armen en verdrukten in den lande

konden zich moeilijk verbeelden, dat met den val van 't

roemrijke maar heerschzuchtige huis van Omri onrecht en

geweld in Israël hadden opgehouden en de eeuw van vrijheid

en vrede was aangebroken. Ook de zedehjke ontwikkeling

des volks had, waarschijnlijk mede onder den invloed der

groote rampen tijdens de vorige regeeringen, niet stilgestaan ^

en de onzuivere vormen van den koninklijken eerdienst

moesten daarvoor eene ergernis zijn. Een dieper en zuiverder

opvatting van Jahve's wezen en dienst begon zich in stilte

te vormen. En enkelen, wier profetische blik wat verder

reikte dan het bedrieglijk heden en de enge grenzen waarin

zich de politiek der kleine staten van het Westen bewoog,,

waren overtuigd dat de ondergang eener dynastie niet het-

zelfde was als de ondergang van het krijgshaftige assyrische

rijk en dat de onmetelijke strijdkrachten der monarchie

slechts wachtten op een bekwamen en moedigen aanvoerder,,

om heel het Westen aan zich te onderwerpen en niet alleen

aan Israëls vijanden de oordeelen van Jahve over het.

onrecht zijn volk aangedaan, maar ook aan Israël zelf de

straf voor zijn zonden te voltrekken.

De eerste, die in Israël, eri wel in 't middelpunt van den

half-kananeeschen Jahvedienst in 't noorden, te Betel, deze

nieuwe gedachten uitsprak, was, kenmerkend genoeg, een

herder uit Juda, Amos van Tekoa, die noch profeet, noch

profetenzoon wilde heeten, maar optrad als een door Jahve

gezondene, om Israël tot besef zijner zonden en tot bekee-

ring te brengen. Met hem begint de reeks van hervormende
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profeten, die niet eenvoudig als Elia en Eliza den nationalen

godsdienst wilden handhaven tegenover het van buiten inge-

voerde, maar hem ook wilden zuiveren, en wier godspraken
in de verzameling der boeken van het O. T. zijn opgenomen.
Al werd

liij op koninklijk gezag door de officieele priester-

schap als een onruststoker verwijderd, zijn woord vond

weerklank. Kort na hem stond een ander profeet, een aan-

zienlijk man, misschien van priesterlijk geslacht, Hosea ben

Be'eri, op en getuigde in denzelfden geest. Wat baatte het

of men Jahve diende, zoo men het recht verkrachtte en

niet met reine handen en een rein hart tot zijn altaren

naderde ? Ook de stierbeelden en de heidenöche gebruiken in

de vereering van Jahve ingeslopen stuitten hem. En dat hij

niet alleen stond maar geestverwanten vond, blijkt uit ver-

halen, zooals dat van het gouden kalf in de woestijn, welks

vereering door Aaron toegelaten, de verontwaardiging van

Mozes wekte, en van Abrahams offerande^ die de afschaffing

der kinderoffers als door Jahve gewild voorstelde, verhalen

waarschijnlijk in dezen tijd ontstaan en opgeteekend. Dat

het nu zoo overmoedige Israël den ondergang niet ontgaan,

dat het evenals verscheiden zijner naburen in ballingschap

weggevoerd zou worden, was de vaste overtuiging dezer

mannen, al hielden zij zich verzekerd, dat het, na een tijd

van zware beproeving, gezift en gelouterd^ tot nieuw leven

zon herboren worden. Of zij nog andere reden tot ergernis

hadden, te weten, of de vreemde eerdiensten, die wij weldra

in Juda zullen ontmoeten, te dier tijde reeds in Israël waren

binnengedrongen, is een vraag, die niet met volle zekerheid

kan worden beantwoord. Een paar uitingen van Hosea (10,

7; 13, 1 vg.) ^)
en de bekende plaats van Amos (5, 25

vgg.) zouden het doen denken. Van een afgodischen eer-

•dienst in de woestijn is bij Amos geen sprake. Dat men

aldaar aan Jahve geofferd heeft, kon Amos niet loochenen

^) Zie over deze plaatsen Eerclmans, a. w. blz, 22 vgg.
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en bijzondere berichten omtrent dien zoo goed als voor-

historischen tijd stonden hem zeker niet tenfdienste. Het

dragen van de sil?:kut (zeker „de tent", de heilige parakku)
huns konings en van hun stergod Kêvan slaat öf op de

toekomst öf wat mij waarschijnlijker voorkomt, op het

heden. ^) Om deze zonden tegen Jahve zullen
zij wegge-

voerd worden ver boven Damaskus. Tenzij deze plaats een

later invoegsel is, wat echter door niets wordt aangeduid,

moeten wij wel aannemen, dat de profeet uit Tekoa reeds

uitheemsche eerdiensten in het rijk Israël aantrof.

In elk geval, wat zij voorzagen is geschied. Israël, door

burgeroorlog, omwenteling, broederkrijg tegen Juda en natio-

nalen hoogmoed verzwakt, werd de gemakkelijke prooi van

assyrische veroveraars als Tiglatpilesar III (Pulu) en Salmanas-

sar rV (Ülula'i) en de kern der natie werd in ballingschap

weggesleept. 'Maakte Sargon II aan de heerschappij dezer

onwettige heerschers een einde, met hem vangt die roem-

rijke dynastie aan, onder wier regeering Assyrië het toppunt
van zijn macht en bloei bereiken en eerst in waarheid een

wereldmonarchie worden zou. Met de droomen van aardsche

grootheid was het in Israël voor altijd gedaan, en zoo Juda,

dat zijn bestaan nog meer dan een eeuw rekte, zich daar-

^) De gewone vertaling, die de perfecta van vs. 26 als verleden tijd

opvat is op zichzelf zeer mogelijk. De tegenstelling : Hebt gij mij

geofferd? Neen, gij hebt andere goden gediend, is volkomen logisch.

Doch waarom de straf voor hetgeen de voorvaderen eenige eeuwen

vroeger gedaan hadden, nu eerst aan de nazaten zou worden voltrokken,

wanneer dezen zich aan die afgoderij niet meer schuldig maakten, laat

zich niet gissen. De opvatting der perfecta als toekomstig heeft op zich-

zelf iets gewelddadigs en geeft als tegenstelling geen zia. Men neme

de perfecta als tegenwoordige tijd en de zin wordt althans logischer.

In den tekst volg ik de thans algemeen aangenomen verandering van

Kijün in Kêvan (Saturnus). Zij is echter volstrekt niet zeker en de

vertaling „de zuil der ster uws gods" misschien verkieslijk.
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mee nog somtijds vleide, het zou de ijdelheid daarvan ten

laatste ook ondervinden.

Van de israëlietische ballingen is niets meer vernomen.

Zij vormden wel het meest ontwikkelde en aanzienlijkste,

maar toch slechts het kleinste deel der natie. De onnoozele

pogingen om deze zoogenaamde tien stammen in alle wereld-

deelen te gaan zoeken, zijn sinds lang door aUe ernstige

geschiedvorschers opgegeven. De weggevoerden uit Israël

zijn zeker van lieverlede onder de bevolkingen, in wier

midden de veroveraars hen gevestigd hadden, versmolten.

En dit is een bewijs^ dat zij aan de roepstem van Amos
en Hosea en hun geestverwanten geen gehoor hebben

gegeven. Zij hebben hun nationalen Jahvedienst niet gezui-

verd, en deze verschilde te M^einig van de eerdiensten hunner

nieuwe woonplaats, om hen daar hun zelfstandigheid als

natie of als godsdienstige gemeenschap te doen behouden.

Het Jahvisme moest, onder de leiding der groote judeesche

profeten, nog een lange ontwikkeling doorloopen, eer het

zulk een weerstandsvermogen had verkregen. Het israëlie-

tische, al droeg het ook, zooals gebleken is, de kiemen der

hoogere ontwikkeling in zich, was in werkelijkheid nog niet

veel meer dan een nationale eerdienst, die in 't vreemde

land, als een boom van zijn wortel losgerukt, spoedig ver-

dorren moest.

Maar onder de achtergeblevenen, dus onder de groote

meerderheid des volks bleef de vereering van Jahve onver-

anderd in stand. Dat bleek niet alleen in de noordelijke,

reeds door Tiglatpilesar Hl onderworpen gewesten, die later

begrepen werden onder den naam Galilaea, een naam ont-

leend aan het bij Fenicië gelegen gewest dat vóór de balling-

schap om zijn gemengde bevolking Galil der goylm genoemd
werd. Hier, vooral in 't zuidelijkst gedeelte, vonden de terug-

gekeerde Judeërs alreeds een dichte israëlietische bevolking,

tegen wier aansluiting bij de judeesche gemeente zij zich

niet verzetten, al zag men er te Jeruzalem wel eenigszins
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nit de hoogte op neer. Dat bleek nog sterker in de gewesten

door Sargon II na de verovering van Samaria bij zijn rijk

gevoegd, liet latere Samaria. Hier was het gevaar, dat het

Jahvisme zou worden opgegeven, veel grooter, omdat de

veroveraar niet slechts het aanzienlijkste en ontwikkeldste

deel der bewoners had weggevoerd, maar ze ook spoedig

door krijgsgevangenen van verschillenden landaard en gods-

dienst verving. Deze maatregel, in het tweede boek der

Koningen (17, 24 vg.) vermeld, wordt door verscheiden

plaatsen nit Sargon's opschriften bevestigd. Alleen in de

bijzonderheden bestaat verschil
;
men kan echter zeggen dat

de berichten niet zoozeer met elkander in strijd zijn, als wel

dat ze elkander aanvullen. Yolgens den joodschen geschied-

schrijver kwam een deel der nieuwe bewoners uit Babel en

Kuta, en Sargon vermeldt, dat hij na de tuchtiging van

Maruduk-bal-iddin, den Chaldeër die zich van Babel had

meester gemaakt, een aantal babylonische gevangenen naar

het Hattiland verplaatste, onder welke laatste benaming ook

Samaria begrepen kan zijn. Van Hamat, Avva (Iva) en

Sefarvim, in 2 Koningen nog genoemd, spreekt hij niet.

Maar misschien behooren zij
tot een latere verplaatsing van

stammen, want de Rabsak van Sinaherib noemt ze met

Arpad en Hena als veroveringen van zijn meester (2 Kon.

18, 34. 19, 12). Daarentegen spreekt Sargon meer dan eens

van Arabische stammen, die hij naar Bit-Omri, zooals het

de eene maal, of naar de stad Samirina, zooals het de

andere maal heet, heeft overgeplaatst. ^) Ezra (4, 2) schrijft

de vestiging van vreemde stammen in Samaria aan Esarhad-

don toe. In elk geval staat vast, dat een bonte menigte van

min of meer talrijke niet-israëlietische krijgsgevangenen in

het gebied van Samaria de plaats der door Sargon wegge-
voerden heeft ingenomen. Al werd het door den schrijver

van de boeken der Koningen niet uitdrukkelijk vermeld,

*) Zie Schrader, KAT" op de plaatsen.

I. 21
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wij zouden niet tAvijfelen dat de immigranten hun eigen

stamgoden met zich brachten en in hun nieuwe woonplaats
bleven vereeren.

Omtrent de Kuteërs, waarschijnhjk de talrijksten, want

de Samaritanen werden door hunne vijanden zoo genoemd,
is de bijbelsche schrijver juist ingelicht. Nergal, de doods-

en krijgsgod is de god van de stad Kuta bi] Babel. Yan
de andere eerdiensten, die hij opsomt, kunnen wij niets met

zekerheid zeggen. Of de Sukkot benot der Babyloniërs iets

met de gewijde prostitutie te maken hebben, dan wel of het

woord gebrekkig overgeleverd en een corruptie voor Zar-

panit, de moedergodin (LXX sokhot benith], de vrouw van

Maruduk is, zal wel altijd onzeker blijven. De Asima van

Hamat en de Nibhaz en Tartak van de Avvisten zijn ons

volkomen onbekend
;

alleen hebben deze beide namen een

onsemietischen, de laatste een zoogenaamd hittietischen klank.

In de meening, dat met Sefarvim of Sefarim de beide baby-

Ionische Sippars bedoeld werden, heeft men in Adrammelek

en Anammelek, waaraan deze stam kinderofiers bracht, den

zonnegod van het eene Sippar en of den hoogen hemelgod
Aua (Anu); van wiens bijzondere vereering aldaar niets blijkt,

of een verbastering van Anunit-malkat, de godin van het

andere Sippar willen zien. Maar dat een babylonische god
den naam Adar droeg is een door niets bewezen gissing,

en dat in Babylonië aan inheemsche goden de titel malik

en malkat gegeven werd, is eveneens twijfelachtig. Boven-

dien is er, zooals reeds vroeger gezegd werd, alle grond

voor de onderstelling, dat Sefarim in Aramaea moet gezocht

worden, wat de rangschikking van den naam in 2 Kon. 17

en de vermelding daarvan bij de arameesche plaatsen van

2 Kon. 18 en 19 aanduidt, gelijk ook de kinderoffers, in

Voor-Azië algemeen, in Babel en Assur reeds lang afge-

schaft schijnen te zijn geweest.

Doch van meer belang voor ons is het bericht, dat deze

vreemde eerdiensten, al werden ze instand gehouden, in
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Samaria den dienst van Jahve niet hebben verdrongen, maar

daaraan ondergeschikt werden gemaakt. Als aanleiding daar-

toe noemt de verhaler in 2 Koningen den schrik onder de

nieuwe bewoners gewekt door de leeuwen, die in het sedert

de wegvoering schaarsch bevolkte land vermeerderden. Men
schreef dit toe aan den toorn van den landsgod en vroeg

en kreeg verlof, om door een uit de ballingschap terugge-

zonden priester, den aiouden dienst te Betel weer te doen

inrichten. De vereering van Jahve werd dus weder de hoofd-

godsdienst des lands, en allen, inboorlingen en vreemden,

onderwierpen zich daaraan. In den aard van het israëlie-

tisch Jahvisnle lag tegen deze samensmelting met uitheem-

sche bestanddeelen geen overwegend bezwaar; deze laatste

bleven toch tot de religie der vreemdelingen beperkt en

werden in den volksgodsdienst als zoodanig niet opgenomen.
De Samaritanen althans waren zich niet bewust geen echte

Jahvedienaars te zijn en lieten daarom later hun aanspraken

gelden, om in de joodsche gemeente te worden opgenomen.
Maar deze, aan zulk een onzuiveren vorm van den natio-

nalen eerdienst ontgroeid, wees hen met verontwaardiging

af. Dit is zeker, dat het Jahvisme der Samaritanen een

landsgodsdienst gebleven is, die voor de religieuse ontwikke-

ling der menschheid geen blijvende vrucht heeft afgeworpen.

10. AHAZ EN DE HEEVORlSnNG VAN HIZKIA.

Kon het zaad door Amos en flosea uitgestrooid in Israël

niet meer ontkiemen, het ging daarom niet verloren. Jesaja

en andere groote profeten namen in Juda denzelfden arbeid

spoedig op en zetten dien voort in hun geest. De eeuw,

die tusschen den ondergang van het rijk Israël en dien van

het rijk Juda verliep, is een van de gewichtigste in de

geschiedenis van den godsdienst. Wij zijn daarin getuigen

van den strijd op leven en dood tusschen het hervormde

en tot zijn hoogste ontwikkeling opgevoerde Jahvisme en
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een dweepzieke reactie^ waardoor het steeds meer werd

verontreinigd ; een strijd, die als het voorspel was op klein

tooneel van die geweldige worsteling, die met den onder-

gang van den godsdienst der oudheid en de zegepraal van

het Christendom eindigde. Ook hier heeft de hervorming
ten laatste gezegevierd, maar niet dan nadat de overwinning
meer dan eens aan haar tegenstanders was verbleven en

niet dan ten koste van de onafhankelijkheid des volks.

Het ligt buiten ons bestek dien strijd, vooral in zoover hij

de geschiedenis der godsdienstige ideeën in den joodschen

godsdienst betreft, uitvoerig te teekenen ; onze taak is alleen

den triomf van het gezuiverd Jahvisme over de vreemde

en in 't algemeen over de ethnische elementen te schetsen.

Om het gewicht van dien strijd te voelen, moeten wij

zijn eigenlijk karakter wel verstaan. Het is geenszins een

worsteling tusschen helder inzicht en onkunde, tusschen

vrijzinnigheid en rechtzinnigheid, zelfs niet tusschen een hoog
ontwikkelde religieuze beschouwing en een achterlijke, afgo-

dische dweperij, allerminst tusschen godsdienstigen ernst en

lichtzinnigheid. Beide partijen waren even ernstig, even reli-

gieus. Beide waren diep doordrongen van den nood der

tijden en vol van sombere verwachtingen voor de toekomst.

Maar
zij trachtten zich tegen dien nood te wapenen en die

dreigende onheilen hetzij af te wenden, hetzij zich daartegen

te sterken op verschillende wijs. De eene, die der groote

profeten en hunner geestverwanten onder de koningen en

het volk, zocht haar heil in het zuiveren van den eerdienst

en het in de eerste plaats opvolgen van Jahve's zedewet,

de andere, die der groote meerderheid en van sommige
andere onder haar invloed staande koningen, door de goden
en de eerdiensten te vermenigvuldigen en de offers te ver-

zwaren. Beide zochten hetzelfde, streefden naar hetzelfde

doel, het volk te behouden en de godheid te verzoenen,

maar de eene verwachtte de redding van de gezindheid, de

ander van de religieuze handelingen. Het was een strijd
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tusschen een ethisohen en een ritualistischen godsdienst.

Daarom is het verkeerd de samenvoeging van allerlei

lütheemsche cultus-gebruiken met den nationalen Jahvedienst

synkretisme te noemen, tenzij men aan dit woord een geheel

tmdere dan de gewone beteekenis geven wil. Die zoo deden

trachtten de vreemde eerdiensten wel zoo goed dat ging

in overeenstemming te brengen met den inheemschen, en

zij waren wel overtuigd, door aldus te handelen met dezen

niet in botsing te komen. Maar zij deden het, om naast

Jahve, die zich blijkbaar van zijn volk had afgewend, de

gunst te erlangen van die machtige goden, die aan hun

vereerders de overwinning ook over Jahve's volk geschon-

ken hadden en die het dus voorzichtig was niet te ver-

waarloozen. Jahve was en bleef de hoogste, de eigenlijke

volksgod, de anderen kwamen in de tweede plaats. Van

samensmelting; zoodat men meende in de vreemde goden
slechts andere gestalten van den eigen god, dezen zelf slechts

onder andere namen en met andere offers te dienen, is niet

het minste bewijs. Trouwens zulk een wijsgeerige theorie,

en dat is het synkretisme inderdaad, was noch met den

•aard des volks, noch met den geest diens tijds in overeen-

stemming. Men werd meer door angst en hartstocht gedreven,

•dan door nadenken en overleg bestuurd.

De eerste koning van Juda, omtrent wien bericht wordt

•dat hij naar het vreemde in den godsdienst neigde, is Ahaz.

Hij offerde zijn zoon, „naar de gruwelen der volken die

Jahve voor de zonen Israël's verdreven had," zooals het in

het Koningsboek heet
;
dus naar den oud-kananeeschen ritus,

zooals die in het dal van Hinnom bij Jeruzalem werd uit-

geoefend. Er is veel te zeggen voor de gissing, dat hij dit

deed in de bange dagen toen Pekah van Israël en Eason

van Damascus hem belegerden en de assyrische hulp nog
niet was opgedaagd. Zeker moet het iets ongewoons zijn

geweest, anders zou het niet uitdrukkelijk vermeld zijn ; een

nieuwigheid, die hier nog wel bepaald een navolging der
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koningen van Israël genoemd wordt. Inderdaad was het daar^

zooals wij zagen, althans wanneer wij de aanklachten van

Amos en Hosea recht verstaan, reeds vroeger in zwang.

Niettemin, al schijnt Ahaz de eerste judeesche koning geweest
te zijn, die zulk een offer bracht, daaruit volgt geenszins

dat hij het Tofet, de plaats waar men zijn kinderen voor

de Melek „door het vuur deed doorgaan" in het dal der

zonen Hinnoms heeft ingericht. Het bestond zonder twijfel.

Hizkia kan er de stichter niet van zijn geweest, en onder

zijn regeering spreekt Jesaja er van als van een bekende

zaak. Maar het kan veel ouder zijn dan Ahaz. Wij komen er

bij de behandeling van Manasse's regeering op terug.,

Van veel minder belang, ofschoon in 't oog van den jood-

schen geschiedschrijver afkeurenswaardig, Avas de vervanging
van het oude bronzen altaar in den jeruzalemschen tempel
door een steenen altaar, op bevel des konings door den

priester Uria gebouwd. Het was gevolgd naar een model

door Ahaz te Damaskus gezien, toen hij daar aan Tiglatpi-

lezar III, den overwinnaar van Rason en zijn beschermer,,

zijn hulde ging brengen. Bij zijn terugkomst uit Damaskus

werd het door hem ingewijd en voortaan tot het brengen

van alle koninklijke en openbare offers gebezigd, nadat

het oude altaar verplaatst en tot nadere beschikking werd

gehouden. De priester heeft er zich blijkbaar niet aan geër-

gerd, maar in 't oog van veel strenge Jahvisten zal 't een

heiligschennis zijn geweest.

Vrij wat bedenkelijker evenwel was dit, dat hij het dak eener

opperzaal in zijn paleis voor den dienst der hemellichamen

inrichtte, ofschoon hij nog niet waagde dien, zooals later

Manasse deed, in den tempel van Jahve zelven in te voeren i).

*) Eechtstreeks wordt niet gezegd, dat Ahaz dezen vreemden dienst

uitoefende. Maar als later vermeld wordt, dat Josia de daartoe bestemde

inrichtingen op het dak van Ahaz' opperzaal vernielde, dan kan dit

moeilijk een anderen zin hebben. Anders Eerdmans, a. w. blz. 51.
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Ook over dezen dienst moet later nog gesproken worden.

Hizkia (Jehizkiyahu, Hizkiya) Ahaz' zoon en opvolger,

was een man van ganscli andere gezindheid. Zijn vriend en

raadsman was de groote profeet Jesaja, wiens idealen hij

zeker niet geheel heeft kunnen verwezenlijken, doch wien

hij altijd raadpleegde en aan wiens uitspraken hij gaarne

gehoor gaf. Daarom is hij voor den profetischen geschied-

schrijver een koning naar zijn hart en worden hem allerlei

hervormingen toegeschreven, waaraan hij misschien niet eens

heeft gedacht. Indien het toch juist was dat hij alle bamót,

masseben en asera's vernielde, waaraan niet blijkt dat Jesaja

zich ooit heeft geërgerd^ en die bovendien tot den aiouden

Jahvedienst behoorden, hoe heeft hij dan in de onmiddellijke

nabijheid zijner hoofdstad het Tofet en de door Salomo

opgerichte heiligdommen der vreemde goden kunnen sparen ?

Hizkia's hervorming schijnt vooral tegen de beelden van

Jahve gericht te zijn geweest, die hij het eerst in den konink-

lijken tempel en daarna, zooveel hij vermocht, ook elders

liet wegnemen, al is 't hem zeker niet gelukt ze ook uit

alle bijzondere heiligdommen en huizen te verwijderen. Onder

die beelden behoorde ook de bronzen slang, de kopergod

(Nehustan), die volgens de overlevering uit den tijd der

omzwerving in de woestijn heugde en nog steeds in Jahve's

tempel te Jeruzalem werd vereerd. Men behoeft er noch

den totem van het huis Davids (Robertsen Smith), noch

een voorvadergeest (Stade) in te zoeken. Het kan de blilv-

semslang, een soort van seraf,' maar het kan evenzeer, in

overeenstemming met hetgeen het verhaal van Numeri (21,

5 vg.) op zijn wijze voorstelt, een slangefetis geweest zijn,

waaraan men offerde tot afwering van schadelijke adders.

Hoe het
zij, voor het religieus bewustzijn van Jesaja en zijn

geestverwanten was deze animistische cultus een aanstoot

geworden.
De betrekkelijk nog zeer bescheiden hervorming van Hizkia

ging gepaard met een verheffing van het nationaal gevoelt
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In zijn vertrouwen op Jahve's hulp waagde de koning zich

met eenige naburige vorsten tegen het gezag van Assyrië

te verzetten, degenen die aan dit eedgenootschap geen deel

wilden nemen met de wapenen te bestraffen en zelfs met

den oproerigen chaldeeschen leenvorst Maruduk-balidinna

(Merodach-baladan) betrekkingen aan te knoopen. Daardoor

bracht hij zijn rijk den ondergang nabij. Sinaherib was de

man niet, om zulke neigingen tot onafhankelijkheid onge-

straft te laten, en weldra hadden de assyrische troepen heel

Filistaea en Juda aan zich onderworpen. Egypte, waarop
Hizkia tegen Jesaja's raad vertrouwd had, kwam als altijd

te laat en zou in elk geval tegen de assyrische legers niet

bestand zijn geweest. Als een vogel in de kooi was de ju-

deesche koning in zijn hoofdstad opgesloten, en hij zag zich

genoodzaakt zijn tempel van alle kostbaarheden te berooven,

om de zware schatting aan. den overwinnaar, die zijn hoofd-

kwartier te Lakis had opgeslagen, te betalen. Een onver-

wachte ramp die de assyrische krijgsmacht trof, waarschijnlijk

een pestziekte, bewoog haar tot den aftocht en gaf aan

Juda een betrekkelijke rust weder. Maar de schoone begoo-

cheling van vrijheid en heerschappij was verdwenen en de

macht des rijks gebroken. Degenen, die met de strenge

maatregelen des konings niet ingenomen waren en zich daar-

aan slechts onwiüig onderworpen hadden, konden in de

rampen die Juda getroffen hadden slechts een bewijs zien,

dat Jahve zelf de veranderingen in den heerschenden eer-

dienst afkeurde, gelijk zijzelven die niet als een zuivering

van den godsdienst maar veeleer als ongodsdienstig en ver-

metel beschouwden. Niet weinigen zullen zelfs in de over-

winningen van Sinaherib een bewijs van de macht der

assyrische goden gezien hebben. De weg voor een reactie

was gebaand en alleen het gezag van den ouden koning, dat

zich na den aftocht van den vijand weder eenigszins herstelde,

hield haar nog tegen. Nauwlijks was hij echter tot zijn vaderen

verzameld, of zij vertoonde zich in nooit gekende hevigheid.
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11. DE REACTIE ONDER MANASSE EN AMON,

Manasse keerde terug tot de politiek van zijn grootvader,

•onderworpenheid aan Assyrië en daardoor rust en vrede in

't land, maar tevens alle middelen aangewend, om zich de

gunst der hemelsche machten te verzekeren. Nooit zijn

oude, lang in onbruik geraakte en uitheemsche vormen van

-eerdienst in Juda zoo talrijk geweest, nooit zijn ze met

zulk een dweepzieken ijver in acht genomen, nooit is dan

•ook de ergernis der hervormingsgezinden en der strenge

•Jahvisten zoo hevig geweest als onder de regeering van

Manasse en zijn opvolger Amon. Van de oiFerplaats Tofet

in het dal der zonen Hinnom's rees dagelijks de rook der

kinderoffers ter eere van den Melek ten hemel, en alsof zij

•zich daardoor niet bezondigden tegen IsraëPs god begaven
•de offeraars zich vandaar, met van bloed druipende

handen, zelfs op den Sabbatdag, naar den tempel van Jahve

om ook aan dezen hun hulde te brengen. En dat was nog
niet het ergste. In dien tempel zelf werden nu allerlei

afgodische eerdiensten ingevoerd. Het huis van den Heilige

was een polytheïstische metropolitaantempel, de woning van

-een waar pantheon geworden. Het gansche heir des hemels,

-zon, maan en sterren, tot nu toe alleen in de huizen gediend,

Averden er thans openlijk vereerd. Met den rug naar 't

heiligdom en het aangezicht naar 't Oosten gewend, begroette

men eerbiedig den zonnegod. Zijn wagens en paarden ston-

den bij den ingang naast de hal van Natanmelek, den

•eunuuch. Aan een andere poort zaten vrouwen den gestor-

ven Tammuz te beweenen. Elders stond een beeld, dat

Ezechiël, met een woordspehng op den nog onverklaarden

naam, een beeld des naijvers noemt, omdat het Jahve's

öaijver moest opwekken. Eindelijk was er nog een geheim
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en duister vertrek, welks wanden met de dierlijke gestalten

van al „de drekgoden Israël's" versierd waren, en waar

zelfs de aanzienlijken van Jnda hun devotie gingen verrichten^).

Er is geen twijfel aan, dat de meeste van deze gebrui-

ken, de dienst van het heir des hemels, bijzonder van den

zonnegod, de vereering van Tammuz (Dumuzi) en al het-

geen daarmee samenhing, aan het Jahvisme vreemd, ja

daarmee in strijd was en dat het was overgenomen van de

Assj'^riërs, in wier godsdienst al sinds eeuwen de vereering

der hemellichamen als openbaringen der goden een voor-

name plaats innam. Geen assyrisch koningsbeeld waarop de

symbolen van zon, maan en sterren niet zijn aangebracht,

gelijk ze ook zijn plechtgewaad versierden. Daarmede stemt

overeen, dat Manasse zich veel bezighield met magie, man-

tiek, doodenbezweering en al die animistische gebruiken,,

waarvan juist de Chaldeërs als de meesters en voorgangers

beschouwd werden. Dat ook ïammuz tot Babel en Assur:

behoort, vereischt geen betoog. De zoömorfe of therianthro-

pische godenbeelden in 't geheim vertrek heeft men met

egyptische godsdienstvormen in verband gebracht. Het is

zeer wel mogelijk ; nergens waren de zuivere of gemengde

dierengestalten voor de goden zoo gewoon als daar; en toen

men eenmaal in Jnda trachtte zich de hulp van alle godde-

lijke wezens te verzekeren, kan men het wel raadzaam

geacht hebben, de egyptische niet te verwaarloozen, maar-

^)
Een deel van deze bijzonderheden is aan Ezech. 8, 7—12 ont-

leend. Ik ben met Kuenen (G. v. I. I, blz. 491 vgg. HCO', II, blz.

278) en anderen overtuigd, dat de profeet daar niet spreekt van iets,.

wat nog in zijn tijd in den jeruzalemschen tempel geschiedde, maar

een beeld schetst van de afgoderij uit den tijd vóór Josia. Indien onder

Jojakin en Zedekia dergelijke misbruiken weer in den tempel waren

ingevoerd, zouden wij er ook bij Jeremia wel iets van vinden. Dat de

dienst der vreemde goden toen weer opleefde onder het volk zal ons

blijken, maar dat hij weer officieel in den tempel werd toegelaten,,

mist allen grond.
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deed het dan, om de meesters in Nineve niet te ergeren, in

't verborgen. Doch dit alles zijn gissingen ;
de diergoden

zouden ook babylonisch-assyrische, de monsters nit den

kosmischen oceaan van Tiavat, of met andere woorden de

sterrenbeelden van den nachtelijken hemel kunnen geweest

zijn ;
dit alleen is zeker, dat ze, al noemt de profeet ze

„drekgoden van 't huis Israël's," tot den Jahvedienst niet

behoorden.

Zoo blijft, bij de vergelijkenderwijs iiityoerige berichten

omtrent Manasse's afgoderijen, nog altijd veel onzeker. Of
er naast de priesters van Jahve een andere priesterschap

of misschien zelfs verschillende collegiën stonden, die den

dienst der vreemde goden waarnamen, dan of de eerstge-

noemden zich ook daarmee belastten, is bijvoorbeeld niet

meer uit te maken. Dat Jahve de eigenlijke god des tempels^

de hoogste hemelgod bleef en niet nevens, maar boven de

andere gesteld werd en men dezen als zijn trawanten, zijn

Gv\i^(oiLOi beschouwde, spreekt wel vanzelf. Het zou in de

oudheid niet anders mogelijk zijn geweest.

Maar een moeilijker vraag is die naar de verhouding
tusschen Jahve en den Melek, aan wien op het Tofet de

kinderoffers gebracht werden. Reeds vroeger (blz. 228, aant.)

heb ik gezegd, dat ik mij niet kon vereenigen met hen,

die den Melek waarvan hier sprake is, voor een bijzondere

gestalte van Jahve zelven houden. Dit moet thans iets nader

worden toegelicht. Dat oudtijds, en in theorie ook nog in

de 8e eeuw v. C, kinder- en menschenoffers met het.

Jahvisme niet geheel onvereenigbaar werden geacht en men
die somtijds aan Israël's god gewijd heeft, meenende hem
een welgevallig werk te doen, kan niet geloochend worden,

al verklaarden nu ook de meer ontwikkelde Jahvisten zich

daartegen. Evenmin mag men ontkennen, dat deze offers

reeds een eeuw geleden, althans in 't rijk Israël, weder veel

in zwang kwamen en te Betel juist voor Jahve werden

geslacht. Maar al kan deze nieuw ontwaakte ijver naar
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Juda zijn overgeslagen en al vond de Melekdienst van

Ge-Hinnom daarin een aanknoopingspunt en een rechtvaar-

diging, deze Melek was een andere god dan Jahve. Er

werd zelfs geen poging aangewend om hem naar den tempel

op Sion over te brengen, en oorspronkelijk stond hij er blijk-

baar geheel niet mede in verband. Alle profeten onderschei-

den steeds scherp tusschen de beide goden. De Melek, de

Baal is altijd een ander dan Jahve, al werden vroeger beide

titels ook op hem toegepast. Indien de vereerders van beiden

ze voor een en denzelfden god hadden gehouden, dan zouden

•de profeten althans nu en dan die meening vermeld en

bestreden en niet zoo standvastig, zonder vrees voor tegen-

spraak, den Melek als een niet-israëhetischen god, tot de

afgoden, de drekgoden hebben gerekend. Zij ijveren alleen

tegen hen, die den dienst van den een met dien van den

ander bestaanbaar achtten. Indien Sefanja spreekt (1, 4)

van hen „die voor de sterren buigen en bij Jahve zweren

en bij hunnen Melel^,
" dan is dit geen verbinding, maar een

scherpe tegenstelling. Indien Ezechiël zijn verontwaardiging
te kennen geeft, dat men na volbracht kinderoffer aan den

Melek, zich met bebloede handen naar Jahve's tempel begaf

«n dat nog wel op den Sabbatdag, dan zou hij anders

gesproken hebben indien men hem had kunnen antwoorden :

„Het is Jahve, dien wij op beide wijze vereeren, en daarom

l)ehoort dit allermeest op den Sabbat te geschieden." En zoo

men een bewijs wil, dat deze profeet het offeren op het

Tofet niet slechts als een barbaarschen ritus verfoeide, maar

ook en meer nog als de vereering van een vreemden god,

dan lette men op deze woorden (16, 20 vg.) : „Gij naamt

uwe zonen en dochteren, die gij m.ij baardet en offerdet ze

den gillultm tot spijs. Gij slachttet mijne zonen en gaaft

ze hun, door ze hun over te leveren", alsof hij zeggen

wilde : „indien ge wat mij behoorde althans aan mij geof-.

ferd hadt, ge zoudt minder zondig zijn." De profeet zou

zoo niet hebben kunnen spreken, indien de Melek van Ge-
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Hinnom Jahve-zelf en zijn dienst een herleefde oude in-

lieemsche dienst geweest ware. ^)

De dienst van den Melek door het slachten en verbran-

den van kinderen was dus een vreerade dienst. Hij was

niet van babylonisch-assyrischen oorsprong, want in den gods-

dienst van Israëls toenmalige overheerschers vindt men er

geen zeker spoor van. Ook bestond hij waarschijnhjk reeds

voordat hun invloed zich kon doen gelden. Van een oprich-

ting van het Tofet vernemen wij niets. Indien Ahaz zich

daaraan schuldig gemaakt had, zou het zeker op zijn zonden-

register zijn aangeteekend. Onder Hizkia was het er, en hij

denkt er niet aan het af te schaffen. Het moet dus tot den

ouden kananeeschen landsgodsdienst behoord hebben, waar

een dienst werd uitgeoefend, dien men duldde zonder er

zelf deel aan te nemen, althans zonder hem met den nati-

onalen godsdienst te verbinden en die misschien al lang in

verval was geraakt. Daar dreef de ontwaakte dweepzieke

godsdienstijver in Israël tot de gevolgtrekking: Indien alle

eerstgeboorte aan Jahve behoort, dan ook die van het dier-

baarste wat wij hebben, onze kinderen. Juda volgde dit

voorbeeld, maar als voelde men daar, dat deze offers, al

werden ze aan den stiergod van Betel geheiligd, in den

Jahvetempel op Sion toch misplaatst zouden zijn, slachtte

men ze, bij wijze van compromis, voor den ouden kananee-

schen Melek, wiens heiligdom in de nabuurschap der hei-

lige stad tot hiertoe met den Jahvedienst niet onvereenigbaar

^) Ezech. 20j 25 vg. kan hier niet in aanmerking komen. Schijnt de

profeet daarin te erkennen, dat Jahve zelf in de woestijn het overleve-

ren der eerstgeborenen geboden had, hij had daar grond voor in de

bekende plaats van het Bondsboek en zoekt nii het daar gegeven gebod
te verklaren en tevens als een slechte wet te brandmerken. Noch Well-

hausen, noch Kuenen (HCOS II, 284) hechten er eenig gewicht aan

en beschouwen het terecht niet als onpartijdige geschiedenis. Het kin-

deroflfer behoorde als stellig gebod zeker niet tot het oude mozaïsche

Jahvisme en komt in Juda en Israël dan ook slechts bij uitzondering voor.
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was geacht. Hoe het zij, deze gissing moge den gang van

zaken al of niet juist weergeven, Jahve en de Melelc mogen
niet worden vereenzelvigd en werden ook door degenen die

hen vereerden niet voor eenzelfden god gehouden.

Wat voor de hervormingsgezinden in Juda een gruwelijke

afgoderij was, wat wij de reactie noemden, was echter niet

een eenvoudig terugkeeren tot oude godsdienstvormen ver-

sterkt door allerlei gelijksoortige bestanddeelen van vreemde

religiën, het was een machtige godsdienstige beweging, ont-

staan uit den nood der tijden en bestemd, om door werken

der vroomheid de gevreesde oordeelen nog af te wenden.

Dat men vooral het assyrische navolgde was natuurlijk in

•een eeuw, waarin de babylonische beschaving, thans in haar

assyrischen vorm en door de assyrische wapenen ver-

breid, weer den toon gaf en de egyptische overvleu-

gelde, en stond in verband met de staatkunde van

Manasse en Amon, die aan hun land vrede en een

betrekkelijke welvaart verzekerden. Die beschaving met haar

rijke traditiën, haar wetenschap en kunst ging ook voor de

trouwe Jahvisten niet verloren
;
ook hun gezichtskring werd

"uitgebreid, hun wereldkennis vermeerderd, wat vanzelf ook

hun godsdienstige beschouwingen ruimer en minder parti-

cularistisch moest maken. Menig schoon verhaal, dat blijkbaar

de zelfstandige jahvistische bewerking is van babylonische

modellen, maar een bewerking die zoowel in letterkundig

als in godsdienstig opzicht het oorspronkelijke ver overtreft,

toont nog steeds hoe ook de getrouwen aan de onvermengde

voorvaderlijke religie, zich het vreemde wisten ten nutte te

maken. De onontwikkelde menigte daarentegen ontleende

daaraan vooral het lagere, datgene waarin Babel en Assur

met al hun hoogere stolïelijke en verstandelijke beschaving

bij Israël juist ten achteren waren, en dweepte met vormen

van eerdienst, die bij onbeschaafde of barbaarsche volken

een reden van bestaan hebben, maar nu alle beteekenis

verloren hadden en daarom niet dan akelige en, wat het



VAN josia's hervorming toï de ballingschap. 331

ergst was, onmenschelijke bijgeloovigheden waren geworden.

In fariatischen ijver ging Manasse althans zijn volk voor, en

hij schijnt degenen die zich tegen deze ergernissen dorsten

verzetten vervolgd en niet weinig bloed te hebben vergoten.

Zijn staatkunde was, bij den toenmaligen toestand der be-

schaafde wereld de verstandigste en gaf ook goede vruchten

voor zijn volk; degenen die, uit een eerbiedwaardig maar

weinig gerechtvaardigd nationaliteitsgevoel daartegen oppo-

sitie voerden, zouden onder de volgende regeeringen ervaren,

hoe jammerlijk elke poging van Juda om een pohtieke rol

te willen spelen, mislukken moest. Maar die wijze en voor-

zichtige staatkunde eischte volstrekt niet een prijsgeven van

het beste wat Israël bezat, een verontreinigen van zijn voor-

vaderlijken godsdienst. De geschiedschrijvers hebben daarom

de koningen, die den dweepzieken godsdienstijver van de

hoogste en de laagste standen niet beteugelden maar door hun

voorbeeld aanvuurden en de kern der natie verdrukten, met een

iïwarte kool geteekend. En zij
hadden daartoe het grootste recht.

12. VAN josia's hervorming tot de ballingschap.

De geschiedenis van Josia's hervorming in haar oorsprong
en in haar beteekenis voor de ontwikkeling van het Jah-

visme moet hier, overeenkomstig het plan van dit werk,

als bekend ondersteld worden. Hoe zij in stilte werd voorbereid

door hervormingsgezinde priesters en hun geestverwanten
onder de profeten, die er de grondtrekken van hadden samen-

gevat in een wetboek, dat de kern van Deuteronomium uit-

maakt en dat te bekwamer tijd aan den goedgezinden koning
werd voorgelegd, als de laatste vermaningen van den groeten

godsdienststichter aan zijn volk en dus met goddelijk gezag
bekleed

;
hoe

zij door Josia met volle overtuiging en met

doortastenden ijver werd ingevoerd, en de kiem in zich

droeg van die hierokratie, die, na de ballingschap gevestigd,

de praktische, doch altijd zeer gebrekkige verwezenlijking
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was van de idealen der profeten, maar tevens aan het

profetisme den doodsteek gaf, omdat het zijn vrijheid aan-

banden legde; dat alles kan hier slechts herinnerd worden-

Wij hebben die hervorming hier alleen te beschouwen als

een belangrijke episode in den strijd tusschen Jahve en de

goden der volken.

In tegenstelling met de nog eenigszins schuchtere hervor-

ming van Hizkia was die van eJosia radikaal. Niet alleen;

tegen de beelden der godheid en enkele gebruiken was zij

gericht, maar tegen alles wat tot den kananeeschen en

gemengd kananeeschen en tot de vreemde eerdiensten van

welken aard ook behoorde en dus met het echte Jahvisme,.

naar de opvatting der reformatorische profeten, niet strookte.

De tempel op Sion werd van alle polytheïstische riten

gezuiverd, de heiligdommen door Salomo voor zijn vreemde'

gemalinnen gesticht werden geslecht, het Tofet verontreinigd,,

de dienst der hemellichamen, zelfs in bijzondere woningen ^

verboden en de inrichting die Ahaz daarvoor in het konink-

lijk paleis gemaakt had vernietigd; zelfs de Jahvevereering

op de bamót werd niet langer geduld en zoo de dienst vaa

den nationalen god in het jeruzalemsch heiligdom gecen-

tralizeerd. Masseben werden omgeworpen, asera's verbrand.

Ook buiten Juda, in het voormalige rijk Israël, ging d&

koning de geboden der nieuwgevonden wet zijns Gods ten

uitvoer leggen. Voor de wegzinkende assyrische macht niet

meer bevreesd en weinig vermoedende dat zij weldra op-

een andere, niet minder geduchte mogendheid zou worden

overgedragen, ging Josia te Betel alles vernielen, wat tot.

den daar sinds eeuwen gebruikelijken vorm van Jahvedienst

behoorde. De alleenheerschappij van Jahve in Israël scheen

voor goed verzekerd en oppermachtig troonde hij in zijn.

uitverkoren heiligdom te Jeruzalem.

Omtrent den indruk dien deze geweldige maatregelen op
het volk maakten berichten de bronnen die ons ten dienste

staan niets. Dat men zich, hoe onwillig misschien, onder-
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wierp spreekt in een oostersche monarchie vanzelf. Maar
dat menige verbannen god nog in stilte gediend en de ver-

boden eerdienst nog in menigen afgelegen hoek werd uit-

geoefend, evenzeer. Dat ook deze alleen door dwang opge-

legde hervorming geen stand kon houden zoodra aan het- gezag
van hem die haar had doorgedreven een einde kwam, omdat

zij geen wortels had geslagen in het hart des volks, zou

weldra blijken.

In het vaste vertrouwen dat Jahve, w:iens eer hij gehand-

haafd, wiens geboden hij zoo getrouw opgevolgd had, aan

hem en zijn volk nu de onafhankelijkheid zou blijven waar-

borgen en hem in al zijn ondernemingen zou zegenen; ver-

zekerd dat Jahve's hulp machtiger was dan talrijke legers,

was Josia met zijn bescheiden troepen uitgerukt, om den

egyptischen koning Neko in zijn tocht naar den Eufraat te

stuiten, toen deze zich haastte om voor zich en zijn rijk

de gewesten in bezit te nemen, die nu aan de machtige

greep van Assur ontglipten en in vroeger eeuwen aan

Egypte behoorden. Men weet den uitslag. Egypte was wel

niet meer wat het vroeger geweest was, maar het was nu

meer dan vroeger een militaire heerschappij, wier legers voor

't meeste deel bestonden uit kloeke Berbers en andere huur-

troepen, die 't soldatenhandwerk in den grond verstonden.

Om die te verslaan was een veldheer als de groote Nebu-

kadrezar en een leger als 't assyrisch-babylonische noodig;
een zwakke krijgsmacht zooals een koning van Juda, en

dan nog wel destijds, in 't veld kon brengen, beduidde

daartegenover niets, ook al heeft hij zich misschien niet

strikt gehouden aan de echt priesterlijke, maar weinig prak-
tische voorschriften voor legervorming die het 20^ hoofd-

stuk van Deuteronomium bevat. De koning viel. De zoon,

die hem nu was opgevolgd, werd door den egyptischen koning

afgezet en door een jongeren broeder vervangen. Juda en de

overblijfselen van Israël waren weder afhankelijk van Egypte,
totdat dit juk door dat van Babel vervangen zou worden.

L 22
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Maar niu verhieven de door het gezag van den thans

gesneuvelden vorst onderdrukte godsdienstvormen, of althans

dergelijke, weder het hoofd. Er is geen bewijs, dat de dienst

der hemellichamen en de kinderoffers aan den Melek, die

hij had afgeschaft, weder ingevoerd en de tempel opnieuw
door onjahvistische gebruiken verontreinigd werd. De mis-

bruiken waartegen Ezechiël ijvert, behoorden, gelijk reeds

gezegd is, tot een vroeger tijdperk ;
waren ze nog in zwang

geweest, Jeremia althans zou er niet van gezwegen hebben.

Maar buiten den tempel nam het polytheïsme weer hand

over hand toe. Zooveel steden, zooveel goden, heette het

van Juda. De nieuwe betrekking met Egypte schijnt ook

hier en daar aanleiding gegeven te hebben tot het over-

nemen van egyptische eerdiensten, al zijn de aanduidingen

waaruit men dit opmaakt te onbestemd om er met veel

zekerheid over te spreken. Maar éen dienst vinden wij in

vollen bloei en zelfs na de tweede wegvoering onder Zedekia

en den val van Jeruzalem, tot groote ergernis van Jeremia,

met groote hartstochtelijkheid voortgezet, dien der Malkat

hassamaylm.

Reeds te Jeruzalem, zoo klaagt de profeet, was het hem

een aanstoot geweest te zien, dat men steeds voortging aan

allerlei goden te offeren en het heir des hemels te aan-

bidden, zelfs op de openbare straat, maar vooral dat men

een bijzondere vereering toonde voor de koningin des hemels.

Mannen, vrouwen en kinderen namen er aan deel; de kin-

deren lazen het hout bijeen, de mannen ontstaken het vuur,

en de vrouwen, die zeker bij dezen dienst de hoofdrol ver-

vulden, kneedden het deeg tot koeken, die een beeld of

symbool van de godin moesten voorstellen. De bedoeling

van dit gebruik, dat niet alleen bij Semieten, maar zeer

algemeen, ook bij arische volken met name bij de oude

Germanen voorkomt ^) en dat in onze Kerstkoeken nog een

^) Zie o. a. Pfaniienschmid, Gcrmanische Erntefeste (Hann. 1878)

p. 215 vg.
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flauw overblijfsel toont, is natuurlijk deze, dat men door

het eten van haar beeld deel aan de godheid wilde hebben,

haar als 't ware in zich opnemen. Het is hoogst opmerke-

lijk, dat deze vorm van eerdienst reeds in Juda voorkomt

en daar zoo bijzonder geliefd schijnt te zijn geweest. Dat

hij daar van een vreemd volk; Assyriërs of Egyptenaars,

overgenomen zou zijn, kan niet bewezen worden. Jeremia's

afkeuring is daarvoor geen bewijs. Zeker niet jahvistisch

van oorsprong, zou hij toch tot den gemengd israëlietisch-

kananeeschen eerdienst kunnen behooren; want waar een

Melek is verwacht men bijna eene Malkat. Maar geloochend'

kan niet worden, dat in de opschriften der Feniciërs de

godinnen wel Baalit, Rubat, meesteresse of vorstin, maar

nooit Malkat of Milkat genoemd worden, al moet de titel

in sommige eigennamen een godin hebben aangeduid, en dat

de samenvoeging Malkat haêsamayim bij hen nergens wórdt

aangetroffen. Daarom heeft men ondersteld, dat de eernaam

„koningin des hemels" van de Assyriërs geborgd en de daar-

mee bedoelde godin dus een babylonisch-assyrische was.

Het doet weinig ter zake, of de naam Malkat in deze betee-

kenis bij de Assyriërs voorkomt; sarrat en sarrat 8amê

zijn bij hen gewone bijnamen van hun Istar of Belit, en

het hebreeuwsche Malkat hassamayim zou daarvan de juiste

vertaling zijn. Er is dus wel aanleiding om ook hier aan

assyrischen invloed te denken. Dat aan een koningin en niet

aan een koninkrijk moet gedacht worden, met andere woor-

den dat men Malkat en niet Meleket moet lezen; vooral

dat hier volstrekt niet aan den dienst der hemellichamen

in zijn geheel mag gedacht worden, kan men als zeker

aannemen.

Of nu die godin een maangodin was, dan wel of men
haar in de planeet Yenus, bepaaldelijk als avondster, meende

te aanschouwen, is een vraag waarop men vooreerst het

antwoord moet schuldig blijven. Het laatste is verreweg het

waarschijnlijkste. Maar zeker is zij de groote Moedergodin,
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de levengeefster, die het menschelijk geslacht onderhoudt

en bloei en vruchtbaarheid geeft, van wie de vrouwen vooral

zegeningen verwachten. ^)

Van meer gewicht is de vraag, hoe het kwam dat de

judeesche vrouwen aan dezen vorm van godsvereering en

hetgeen daarmee samenhangt zoo trouw gehecht waren, dat

de ernstige vermaningen van Jeremia, zelfs in Egypte waar-

heen men hem zijns ondanks had meegevoerd daartegen
niets vermochten. Het antwoord dat hij naar zijn eigen

mededeeling op zijn strafrede ontvangt (44,15 vgg.) geeft

duidelijk te kennen, waarom zij
hem niet willen gehoor-

zamen. In de dagen toen hunne vaderen en zijzelven getrou-

welijk aan de koningin des hemels offerden, hadden zy brood

en vrede, sedert zij het hadden nagelaten leden zij aan alles

gebrek en werden verteerd door den honger en het zwaard.

Het baatte weinig of de profeet hun wees op de zware

tuchtiging die Juda had ondervonden, en die een uiting

*) Over de beteekenis dezer godin is in den laatsten tijd veel geschreven.

Zie Schrader, Die D"'D15'n DDvO und ihr aramaisch-assyrisehes Aequi-

valmt in SB. der K Akad. Berl. 1886, XXVII, 20 Mai, gericht tegen

Stade in ZS. f. d. alttest. Wissensch. 1886, p. 123-132. Daartegen
weer Stade, ald. p. 289—339. Voorts Kuenen, de Meleehefh des hemels,^

in Versl. en Meded. der K. Akad, v. W. Amst. 1888, p. 157 vgg., die

zich meer bij Schrader dan bij Stade aansluit, en eindigt met de slot-

som: „het feit, dat de Judeërs der 7e eeuw v. O. de koningin des

hemels hebben gediend, acht ik onaantastbaar." Hij denkt liefst aan

Venus als avondster. Van assyriologisch standpunt sluit zich bij hem
aan Schrader in ZA. III, 188, p. 353 vgg. en IV, 1889, p. 74 ^rgg.

Zie nog Stade, Gesch. d. V. Isr. 630, nt. 1.

Eerdmans, a. w. p. 65—87 heeft een nauwkeurig onderzoek ingesteld,

waarvan de slotsom is dat Malkat mme in de assyrische teksten niet

met zekerheid kan worden aangewezen, wel sarrat samê. Al geven wij

dit toe, dan moet toch in aanmerking genomen worden, dat in Babel-

Assur sarratu en malJcatu althans in de goddelijke hiërarchie zuiver

synoniemen waren en de Judeërs dus, toen zij zich de vreemde godin

toeëigenden, voor haar eeretitel die uitdrukking kozen die het meest

met hun spraakgebruik overeenkwam.
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was van Jahve's toorn over de afgoderij van zijn volk ; zij

dachten aan de gelukkige dagen van Manasse en Amon en

aan de rampen sedert de hervorming van den vromen Josia

over Israël uitgestort, en lieten zich niet overtuigen. Maar

de diepste grond van 't verschil tusschen Jeremia en zijn

geestverwanten aan de eene en de groote menigte des volks

aan de andere zijde, lag niet in dergelijke overwegingen.

Met redeneeringen als deze rechtvaardigt men zich, maar

zij behooren tot latere reflectie. De vraag moet hier gedaan

worden, wat den strijd tusschen Jahve en de goden der

volken zoo hevig, hardnekkig en langdurig maakte; wat de

meerderheid in Israël en Juda bewoog, om wel niet in stede

van, maar toch naast den reineren nationalen godsdienst

dien het van oudsher bezat, altijd weer andere goden te

véreeren, zoodat die godsdienst, van al het vreemde gezui-

verd ten laatste alleen het eigendom van een kleine minder-

heid, niet meer van 't volk als zoodanig, maar van de

judeesche gemeente bleef. Men zegt te weinig, als men dit

alleen door verschil van ontwikkeling verklaren en daaruit

afleiden wil, dat althans de lagere standen nog te bekrom-

pen van inzicht en te zeer aan 't zinnelijke gehecht waren,

om de groote profeten in hun hooger ideale vlucht te kunnen

volgen. De oorzaak lag mede en wel hoofdzakelijk in dien

godsdienst zelf. Hij was te eenzijdig ethisch en te uitsluitend

volksgodsdienst. In hun afgrijzen van de al te zinnelijke

vormen van godsvereering, in hun verontwaardiging over de

stuitende tegenstelling tusschen den dweepzieken godsdienst-

ijver, die de ofiers en de godsdienstige feesten vermenig-

vuldigde en de nog altijd heerschende onzedelijkheid, onrecht

en geweld, heten de profeten zich over allen eerdienst uit

met een minachting, die voor vele waarlijk, zij
't ook eenigs-

zins achterlijke vromen, voor wie zulke of dergelijke vor-

men nog onmisbaar waren, een ergernis moesten zijn. Boven-:

dien, een godsdienst, die enkel volksgodsdienst wilde zijn

kon niet de godsdienst van een geheel volk worden. Gods-
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dienst is een zaak der gemeenschap, maar ook van het

individu. Stelt men den God, voor wien men uitsluitende

vereering vraagt, voor als alleen in betrekking staande met

het volk als geheel en met den bijzonderen mensch slechts

als deel van dat volk, dan laat men de religieuze behoefte

aan persoonlijke gemeenschap met zijn God, die aan eiken

vrome op lederen trap van ontwikkeling eigen is, onbe-

vredigd. En als men dit zoozeer tot het uiterste drijft, dat

men alle bijzondere plaatsen van eerdienst afschaft, de heilig-

dommen door eeuwenoude traditie aan stammen, gewes-

ten, steden, familiën dierbaar geworden vernielt, en den

geheelen cultus beperkt tot een enkel middelpunt in de

hoofdstad des rijks, dan dwingt men voor 't minst degenen
die nog aan zinnelijke vormen behoefte hebben ten einde

zich het goddelijke te vertegenwoordigen, vervulling voor

die behoefte te zoeken in de vereering van minder onge-
naakbare goden, die men bij zich hebben en met wie men
niet slechts een of tweemaal in 't jaar gemeenschap oefenen

kon. De met gezag opgelegde hervorming, die de vereering

van éenen God tot éen vorm en éene plaats beperkte, was

misschien het eenige middel om het Jahvisme tot zijn hoog-
ste ontwikkeling te brengen, maar 't was een pijnlijke en

gevaarlijke operatie die slechts de sterksten konden over-

leven en waaraan het volk bezweek. Het huis Israëls in

het rijk Juda belichaamd is gestorven aan het Jahvisme van

Josia, maar het mozaïsche Jahvisme zou, evenals in 't ryk
Israëls zijn te gronde gegaan, indien Juda tot den prijs van

Manasse's afgodische eerdiensten gespaard was gebleven.

De eenige die dit helder inzag was Jeremia, maar hij werd

daarom voor een vijand zijns volks, een landverrader aan-

gezien. Een zuiver monotheïstische godsdienst met éen vorm

en éen middelpunt van vereering was alleen bestaanbaar,

wanneer men hem beperkte tot een gemeente, die de kern

des volks uitmaakte, en ook dan alleen wanneer men haar

toestond overal haar bedehuizen te hebben. Maar ook zoo
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was Mj slechts een overgang en hij kon eerst de godsdienst

der menschheid worden, wanneer het ,aan eene plaats' door

het ,aan alle plaatsen' zou vervangen zijn, en niet meer éen

vorm van aanbidding voorgeschreven, maar alle vormen

van aanbidding naar elks behoefte zouden zijn toegelaten,

mits
zij

in geest en in waarheid geschiede.

13. HET JAHVISME NA DE BALLINGSCHAP,

Het Jahvisme heeft in de zoogenaamde babylonische

ballingschap zijn toppunt bereikt; het Christendom heeft

zich wel daaruit, maar als een zelfstandige spruit, als een

nieuwe schepping ontwikkeld. Op dat toppunt staat de

grootsche, diep tragische figuur van den edelsten der pro-

feten, Jeremia, wiens geloof niet wankelde; ook toen hij

eenzaam te midden van in zijn oog afvallige landgenooten

voor zijn prediking geen gehoor vond, en in 't afgodisch

Egypte zoo geheel vergeten werd, dat men zelfs van zijn

dood de heugenis niet bewaarde. Maar naast hem, in som-

mige opzichten nog boven hem, behoort die onbekende gesteld

te worden, wiens profetieën, achter die van Jesaja den zoon

van Amos gevoegd, in religieus en letterkundig opzicht alles

overtreffen, wat de tot ons gekomen verzameling van oor-

konden der religie van Israël bevat. Wij mogen daarvan

hier slechts in 't voorbijgaan spreken. Ook de geschiedenis

van 't Jahvisme bij de ballingen in Babylonië, van den

terugkeer der aldaar gevormde gemeente en haar vestiging

in 't land der vaderen, van den herbouw des tempels en

de wording en ontwikkeling des Jodendoms ligt buiten ons

bestek. De strijd tusschen Jahve en de goden der volken

was nog .

niet ten einde, in weerwil van de voor altijd beslis-

sende overwinning door het Profetisme behaald en door

de vorming der nieuwe gemeente bestendigd. Hij zou nog
weder opvlammen toen Antiochos Epifanês beproefde de

grieksch-romeinsche beschaving en zeden aan de Joden op
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te leggen en haar Jalive door Jupiter Optimus Maximus Capito-
linus in grieksch gewaad te vervangen. Doch, al lieten zich

sommigen door den glans van 't Hellenisme verblinden en van

den godsdienst der vaderen aftrekken, in 't algemeen heeft

de vervolging van den grieksch-syrischen koning de geest-

drift voor dien godsdienst aangevuurd en daarmee tevens

het nationaal gevoel met kracht doen opleven, zoodat zelfs

het juk der vreemde heerschappij kon worden afgeschud.

Dit behoort echter tot een later tijdperk dan waarmee wij

ons bezighouden. Maar het was toch de vrucht van 't geen
door Ezra en JN^ehemia gedaan was, en tevens daarvan de

rechtvaardiging.

Het schijnt een diepe val van Deutero-Jesaja op Ezra,

van den evangelist ouder de profeten op dien angstvallig

nauwgezetten, bekrompen schriftgeleerde, den man der wet,

die niet tevreden was de huwelijken met dochters van niet-

Israëlieten te verbieden, maar degenen die reeds met zulke

vreemde vrouwen gehuwd waren, dwong ze weg te zenden
;

een maatregel onmenschelijk en onzedelijk beide^ maar alleen

bestemd om de gemeente van den Heilige te zuiveren van

al wat Hem niet oorspronkelijk toebehoorde en van alles

wat weer op de wegen der heidenen kon terugvoeren. Onze

sympathie hebben veeleer de schrijvers van de omstreeks

dezen tijd ontstane boekjes Euth en Jona, die, zeer ongelijk

in letterkundige en religieuze waarde, nochtans beide ten

doel hebben tegen den thans heerschenden uitsluitingsgeest

en de bekrompen minachting voor alle vreemden een woord

van verzet te doen hooren. Euth, de Mpabietische, weduwe

van een israëlietisch man, die om haar schoonmoeder getrouw

te blijven, land en godsdienst verzaakt, en blijkt niet alleen

een goede dienares van Jahve te zijn, maar zelfs een stam-

moeder van het gevierde davidische koningsgeslacht wordt,

moest als bewijs gelden, dat de uitwijzing van vreemde

vrouwen niet alleen een barbaarsche, maar ook voor de

zuiverheid van 't Jahvisme onnoodige maatregel was, en
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hoe diepen indruk het betoog in verhalen van 't boek Jona,

dat zelfs de Ninevieten niet onontvankelijk bleken voor het

woord van Jahve en niet onbekeerlijk na de prediking van

zijn profeet, op de onbevooroordeelde lezers in Israël gemaakt

had, blijkt uit de bekende aanhaling in de Evangeliën (Matth.

12, 41 en de parall). Het strekt de joodsche gemeente tot

eer dat ze deze geschriften bewaard en later zelfs een plaats

in den Kanon heeft waardig gekeurd. Toch heeft die gemeente

juist gezien, toen zi] de Samaritanen afwees, en was de

staatkunde, of liever, want het geldt hier eigenlijk een staat

van oorlog, de taktiek van Ezra, toen hij de vreemde vrou-

wen liet wegzenden de ware. Zou het Jahvisme, nog zoo

^wak, nog zoo omringd van godsdiensten, die, hoeveel lager

jze stonden, toch altijd verwant waren aan den joodschen en

geschikt om op de minder ontwikkelden een grooter aan-

trekkingskracht uit te oefenen, niet weer van zijn strengen

eenvoud en monotheïstische zuiverheid verliezen en niet

langzaam weer vervloeien, zooals het met dat der naar

Assur en Medië weggevoerde Israëlieten en der naar Egypte

uitgeweken Judeërs geschied was, dan moest het omschanst

en omtuind en met nadruk tegen al wat er vreemds dreigde

in te sluipen verdedigd worden. De tijd was nog niet rijp

om de grootsche religieuze gedachte, die het volk van Israël

overleefd en in de gemeente der teruggekeerde Judeërs haar

laatste belichaming gevonden had, reeds tot gemeengoed
van allen te maken. Het kwam er nu slechts op aan haar

te beschermen en te bewaren. Eigenlijk begrepen de

mannen die de joodsche gemeente kwamen hervormen haar

ook niet ten volle, en was zij voor hen ook niet meer dan

een doode, doch dien zij met diepen eerbied beschouwden.

Zij hebben hem zorgvuldig gebalsemd en met de windselen

eener particularistische en sectarische hierokratie omwoeld,

totdat hij in 't later Jodendom zich daaruit langzaam los-

wikkelen en daarna in het eerste Christendom met nieuw

leven bezield uit het graf kon verrijzen.
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Een vraagstuk, voor de ontwikkelingsgeschiedenis niet

slechts van het Jodendom maar van den godsdienst in

't algemeen belangrijk; en dat ook wat de tijdsorde betreft

nog geheel binnen de grenzen van ons onderzoek valt, is

dit : of de Joden in en na de ballingschap eenige hun vroeger

onbekende voorstellingen uit den godsdienst der Perzen over-

genomen en aan het Jahvisme aangepast hebben. Vrij alge-

meen nam men tot nog toe aan, dat dit inderdaad het geval

was geweest en dat met name het geloof in onsterfelijkheid en

de vrij uitgewerkte angelologie en demonologie, die zooals

niemand betwijfelt na-exilisch zijn, uit het Mazdeïsme, den

door de Perzen van de Meders of Baktrers overgenomen

godsdienst van Zarathustra, in het Jahvisme zijn overgebracht.

In den laatsten tijd hebben verscheiden geleerden deze

meening, die nog door velen wordt voorgestaan, bestreden

en de onderstelling uitgesproken, dat het Jodendom deze

voorstellingen niet van de Perzen behoefde te borgen,

maar die zeer wel uit zichzelf kan hebben ontwikkeld. De
zaak moet dus weer van voren af aan onderzocht en daarbij

ook nog een derde mogelijkheid in aanmerking worden

genomen, namelijk of de overeenkomst tusschen deze voor-

stellingen bij de Joden en de Mazdayasners ook daaruit te

verklaren zou zijn, dat beide daarvoor putten uit dezelfde bron,

den chaldeeschen godsdienst. Tot hiertoe werd daaraan

door niemand gedacht. In 't afgetrokkene zou ook mogelijk

zijn, dat de eschatologie en de engelen- en duivelenleer der

Parsi's van joodschen oorsprong zijn, maar deze mogelijk-

heid wordt reeds door de oudheid van sommige oorkonden

in 't Avesta, waar deze leerstellingen voorkomen, uitgesloten,

en is met de best gewaarborgde historische feiten in strijd.

Het is raadzaam de uitkomsten van 't nu eerst weder aan-

gevangen onderzoek af te wachten en eerst den godsdienst

van Zarathustra nader te leeren kennen, voordat wij ons

oordeel over dit vraagstuk opmaken. Wij kunnen daarop

later terugkomen.
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Dit is zeker, in haar grondtrekken overgenomen of niet,

deze voorstellingen waren noodig, om den staatsgodsdienst

van 't oude Israël ook voor anderen dan geboren Israëlieten

toegankelijk te maken en alle behoeften van het vroom

gemoed te doen bevredigen. En even zeker is, dat de zege-

vierende macht eener idee zich nooit schitterender geopen-
baard heeft, dan daarin, dat uit de overblijfselen der ver-

nietigde israëlietische natie de joodsche gemeente weder

opstond, die haar kostbaarst erfdeel aan het nageslacht

overleverde en zoo voor de menschheid bewaarde.

14. KARAKTERISTIEK.

Yan den egyptischen en van den babylonisch-assyrischen

godsdienst kon aan 't slot van elk der vorige boeken het

standpunt van ontwikkeling dat ze bereikt hebben bepaald,

en tevens een waardeering beproefd worden van 't geen zij

tot den godsdienst der menschheid hebben bijgedragen.

Beide toch vormden elk een zekere eenheid. Van het stand-

punt van ontwikkeling der voor-aziatische godsdiensten in

't algemeen kan niet gesproken worden, omdat
zij Op zoo

geheel verschillende trappen van ontwikkeling staan. Maar

de historische schets in de vorige hoofdstukken gegeven
heeft den aard en de mate van dat verschil duidelijk genoeg
doen kennen, en de vergelijking der godsdiensten onderling

en vooral van de fenicisch-kananeesche en de andere gelijk-

soortige met het mozaïsche Jahvisme staat met een waar-

deering gelijk en geeft daartoe althans den maatstaf in de

hand.

Ook de oorzaak van dit groot verschil, of, om meer bepaald
te spreken van de hooge vlucht die het Jahvisme genomen
heeft en waardoor het al de godsdiensten der verwante

stammen en volken verre beneden zich laat, behoeft hier

niet meer gezocht te worden. Voor zoover zij onder het

bereik van wetenschappelijke waarneming en beoordeeling
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valt — eene beoordeeling die de religieuze beschouwing

geheel in haar waarde laat en in haar recht erkent — is

zij in het voorafgaande reeds duidelijk genoeg aangegeven.
Het Jahvisme is niet slechts een geworden, maar een gestichte,

niet meer een natuurgodsdienst maar een ethische godsdienst.

Het is de godsdienst van een persoon tot een nationalen

gemaakt. Ook natuurgodsdiensten ontwikkelen zich niet dan

door bemiddeling van individuen, en ethische godsdiensten

vormen zich niet en worden niet verbreid en hervormd dan

in overeenstemming met de wetten der menschelijke natuur.

Maar onder ethische godsdiensten moeten zoodanige verstaan

worden, die door een buitengewonen, machtigen religieuzen

persoon, profeet, wetgever of denker, of door een aaneen-

gesloten gemeenschap van godsdienstig hooger ontwikkelden

gegrondvest, daardoor van den aanvang af in éene richting

gestierd worden en waarop de geest van den stichter of

de stichters zijn stempel onuitwischbaar gedrukt heeft. Zoo-

lang de overlevering van hun oorsprong ongeschonden bewaard

M'ordt, geschreven of ongeschreven, leven zij; alleen wan-

neer er door anderen, met denzelfden geest bezield en ook

met hooger religieus gevoel en inzicht begaafd op dien

grondslag wordt voortgebouwd, ontwikkelen zij zich. Als

den stichter van hun godsdienst in vóór-historischen tijd

noemen de vereerders van Jahve als Israël's god Mozes,

en er is geen reden om aan de juistheid dier traditie te

twijfelen ;
als degenen die eeuwen later in zijn geest hebben

voortgearbeid kent men uit de geschiedenis de profeten.

Daardoor staat de godsdienst van Israël van den aanvang
af altijd eenigermate, en de godsdienst van Juda in de

laatste eeuw vóór en in de ballingschap, als de volrijpe

vrucht van genen, zoo oneindig hoog boven de godsdiensten

van al de stamverwante volken, niet alleen van die der

andere Hebreen, der Arameërs, Feniciërs en Kanaaneërs.

maar zelfs van dien der Babyloniërs en Assyriërs. Verder

kunnen het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschap-
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pelijke verklaring niet gaan. Indien er omtrent Mozes' levens-

geschiedenis zekere berichten bestonden, zou het misschien

gelukken te bepalen welke omstandigheden en denkbeelden

tot zijn vorming hebben bijgedragen en als 't ware zijn

geestelijke genealogie op te maken, maar altijd zou ook

hier, zooals overal elders, zelfs waar 't personen geldt op
wie het volle licht der historie valt, de eigenaardige per-

soonlijkheid waarin zich die ervaringen en ideeën slechts

weerspiegeld hebben, erkend moeten worden maar onver-

klaard moeten bhjven.

De karakteristiek daarentegen omvat al de in dit Boek

behandelde godsdiensten, want zelfs het Jahvisme, dat al

de andere zooverre vooruitstreeft verliest het eigenaardig

karakter der Semietische godsdiensten geenszins. Integendeel,

naarmate het zich in de eenzijdige richting die de ontwik-

keling der Semietische godsdiensten volgt verder voortbewogen
en de beginselen waarvan zij uitgaan strenger en met meer

beslistheid heeft toegepast, vertoont het de kenmerkende

trekken dier religiën scherper en duidelijker. Van de twee

hoofdideeën die het godsdienstig leven beheerschen, de

erkenning van Gods verhevenheid boven wereld en mensch

en het bewustzijn van 's menschen verwantschap met God,

wordt in de Semietische godsdiensten het laatste door het

eerste geheel overschaduwd. Wat men met den schoolschen

term de transscendentie Gods noemt geraakt hier meer en meer

op den voorgrond, de immanentie Gods daarentegen immer-

meer op den achtergrond, al kan in geen enkelen godsdienst

een van beide geheel ontbreken. Evenals bij de andere

Semieten blijft Jahve de Heer, de Meester, de Koning en

degenen die hem toebehooren zijn zijne slaven, dienaren,

ten hoogste gunstelingen ;
doch den naam van Gods lieveling,

bij andere Semieten zeer gewoon, durven zij
zich niet eens

toeëigenen en zelfs geen Davidszoon zou gewaagd hebben

zich, evenals de koningen van Babel en Assur, den zoon

Gods te noemen. Alleen een Mozes, een Abraham hebben
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het voorrecht met Jahve te verkeeren als een man met

zijn vriend. In ongenaakbare afzondering woont de Heilige

in het binnenste van zijn tempel, dat slechts de priester

een enkele maal mag betreden; zelfs in het voorvertrek

wordt niemand toegelaten die deze wijding mist
;
de menigte

der geloovigen mag zich gelukkig rekenen dat het haar

vergund wordt in zijn voorhoven te verkeeren. Die zijn ark

aanraakt, al is 't om haar te beschermen, wordt door een

bliksemslag gedood; die Hem ziet moet sterven. Zelfs de

uitverkorenen, die met een theofanie worden verwaardigd,

bedekken eerbiedig het aangezicht en zien alleen deslippen
van zijn gewaad of het afschijnsel zijner heerlijkheid. Van

zijn macht is niets uitgesloten; licht en duisternis, goed en

kwaad. Hij schept ze beide; indien de bestrafte zich van

geen schuld bewust, is, hij mag vragen noch klagen, gehoor-

zaam onderwerpe hij zich en stilzwijgend legge hij de hand

op den mond. Hij is alles, de volken druppels aan den

emmer, stofjes aan de weegschaal, de mensch niets. Niets

althans dan een eigendom Gods, aan wien hij met al het

zijne behoort en die van hem, in strijd met de diepstgewor-

telde gevoelens van het menschelijk hart, de opoffering van

hetgeen hem dierbaarst is kan vorderen. Met éen woord

het Jahvisme op het toppunt van zijn ontwikkeling is de

strengst volgehouden theokratische en de minst iheanthropi-

sche godsdienst der oudheid. Eerst het Jodendom, uit dat

reinste Jahvisme ontstaan, zocht door het toelaten van

dualistische beschouwingen en door aankweeking van meer

persoonlijke gemeenschap met den Heilige aan die andere,

te zeer verwaarloosde behoefte van het religieus gemoed

eenigermate te voldoen.

Eenzijdig moge de godsdienstige ontwikkeling van Israël

geweest zijn, gelijk trouwens naar een vaste wet alle ont-

wikkeling is, de vrucht er van is niet te loor gegaan. Zelf

heeft het reeds aanvankelijk gepoogd het ontbrekende aan

te vullen. Het heeft een der twee hoofdbeginselen van den
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godsdienst tot volle ontplooiing gebracht, zonder daarom

het andere geheel te verwaarloozen. Daarvoor is het gesmaad
en verdrukt als de verachte dienstknecht Gods

; daarvoor

heeft het zijn vrijheid, zijn voorspoed, zijn volksbestaan

moeten prijsgeven. Doch daardoor heeft dit volk van herders

en boeren, in kunst en wetenschap, in uitwendige bescha-

ving en krijgsroem bi] al zijn verwanten ten achter, in de

geschiedenis der meuschheid een geheel eenige beteekenis,

in die van den godsdienst in de oudheid den eersten rang.

Daardoor heeft het een letterkunde nagelaten, even klassiek

in haar soort als die der Grieken en Romeinen en voor

het geestelijk leven der hoogst ontwikkelde natiën van grooter

belang. In het Christendom, waaraan het stervend het leven

gaf, leeft wat er blijvend is in het Jahvisme voort en is

het zoo het eigendom der menschheid geworden. Jahve

heeft gezegevierd- en de goden der volken zijn vernietigd.
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Het doel van deze aanteekeningen is alleen de voornaamste

werken over de in deze Geschiedenis behandelde onder-

werpen te noemen en althans sommig;e daarvan met een

paar woorden te karakterizeeren, om zoo voor den student

en voor hem die van godsdienstgeschiedenis zijn bijzonder vak

niet gemaakt heeft maar zich niettemin over eenig gedeelte

daarvan wat nauwkeuriger wil inlichten, een wegwijzer te

zijn. Ook voor de beoefenaars der wijsbegeerte van den

godsdienst en der algemeene geschiedenis, die soms, gelijk

uit hun geschriften blijkt, in de keus hunner tweede-hands

bronnen zeer ongelukkig zijn, kan deze lijst haar nut hebben.

Toch verwachte men hier geen bibliografie. Naar volledigheid

is zelfs niet gestreefd. In den regel wordt niets genoemd,
dan hetgeen de schrijver zelf onder de oogen gehad heeft;

waar dit niet het geval was, zooals bijvoorbeeld bij onlangs

verschenen werken van bekwame schrijvers, wordt dit

opzettelijk vermeld. De bibliografie, die betrekking heeft

op de godsdiensten in deze Geschiedenis niet behandeld,

moest natuurlijk achterwege blijven. Men vergelijke daarvoor

mijn Manuel de VHistoire des Religiojis, traduction M.

Vernes, Nouvelle Edit. Paris 1885. i)

^) Ook de algemeene werken over vergelijkende mythologie zijn in

dit deel niet vermekl. omdat zij zich meest alle bewegen op het

gebied der arische, althans der niet-semietische godsdiensten, en zich

in den regel ook met de egyptische mythologie niet inlaten. "Wat op

de egyptische en semietische mythologie betrekking heeft vindt men,

zooveel noodig, in de Bibliografische aanteekeningen van Boek I—III

vermeld.
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Van de bovengenoemde werken is dat van Meiners alleen

eershalve, als eersteling op een nieuwen weg, genoemd,
ofschoon het thans geheel verouderd is, en, in strijd met zijn

titel, noch een algemeene, noch een critische geschiedenis

bevat. JRenaii's opstellen, die over verschillende godsdien-

sten handelen, verdienen, niet alleen om den stijl, maar

ook om menige juiste en fijne opmerking, nog altijd gelezen

te worden. In Scholten's Geschiedenis bekleedt die der

Avijsbegeerte de voornaamste plaats en vormt die van den

godsdienst, ofschoon in deze uitgave belangrijk uitgebreid

€n vermeerderd, slechts de inleiding tot de eerste. Yaü de

Essays van Max Muller geldt hetzelfde als van Renan's

Etudes. Zij bevatten o. a. het vermaarde artikel over de

vergelijkende Mythologie, waarin hij voor het eerst de

theorie van mythenverklaring ontwikkelde, die hij later in

ziya. Lectures on the science of Language, Lond. 1861—4,

Lectures on the science of Beligion, Lond. 1873, Lectures

on the origin and groivth of Religiori, Lond. 1878, nader

ontwikkelen en ook eenigszins wijzigen zou. Zelfs degenen
die zich met die theorie niet of niet geheel kunnen vereeni-

gen, moeten hulde brengen aan het schitterend talent, het
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fijn vernuft en de uitgebreide kennis van den schrijver.

Zijn groote tegenstander is de amerikaansche geleerde W.

Divight Whitney, niet minder groot taaikenner en die

zoowel in de taal- als in de godsdienststudie een strenger

wetenschappelijke methode toepast. Van de Geschiedenis

van C. P. Hele zijn de vertalingen in 't Engelsch door

Carpenter, en in 't Duitsch door Weber meer dan eens^

doch steeds onveranderd herdrukt^ in de Zweedsche en

Deensche uitgaven, van Fischier en Buhl, heeft de schrijver

gelegenheid gehad wijzigingen en verbeteringen aan te bren-

gen. De tweede druk der vertaling in 't Fransch, door

M. Vernes, Parijs 1885, kan als een nieuwe uitgave beschouwd

Avorden. Een nieuwe proeve van genealogische en morfolo-

gische rangschikking der godsdiensten geeft dezelfde auteur

in het aangehaalde artikel van de Encyclopaedia Britannica.

De Saggi valn Puini bevatten een zelfstandige bewerking
van Tiele's Geschiedenis, alleen op het gebied van de

turanische en chineesche studiën, Puini's specialiteit, bijzon-

der uitgebreid. Ratvlinson^s werkje is alleen geschikt voor

hen die een vluchtig en eenigszins oppervlakkig overzicht

verlangen. Réville's, omvangrijk werk is tot heden niet verder

dan de Chineezen gevorderd. Aan groote belezenheid,

scherpzinnig oordeel en onbekrompen waardeering paart de

schrijver een bijzondere helderheid van voorstelling. Vooral

de Prolégomènes zijn hoogst interessant. Preiss' Religions-

geschichte, welker doel en karakter reeds gekend wordt uit

den bijtitel: „eene geschiedenis van den menschelijken geest,"

en die dus vooral een wijsgeerige geschiedenis zijn wil, is

een zeer lezenswaardig boek, waarin alleen de rangschikking

der godsdiensten vreemd is (Brahmanisme, Buddhisme, Maz-

deïsme worden tot de natuurgodsdiensten, de Grieksche en

ItaHsche godsdiensten als die der geestelijk individualistische

tot een hooger stadium gerekend) en welks deelen boven-

dien zeer ongeUjk van waarde zijn. In de semietische wereld

is de schrijver blijkbaar tehuis, in de arische minder en wat
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hij bijvoorbeeld van den Zarathuêtrischen godsdienst zegt is

zeer gebrekkig. Het Leerboek van Chantepie de la Saussaye

behoeft geen aanbeveling. Wij mogen verwijzen naar de

beoordeelingen in het Theologisch Tijdschrift XXII (1888),

p. 351 vgg. en XXIII (1889), p. 618 vgg. en voegen er

slechts bij dat de schrijver zelf in de Engelsche vertaling

van zijn werk (door Mrs. B. Collyer, née Max Muller,

Lond. 1891) de §§ die over den egyptischen godsdienst

handelen, zooveel mogelijk was, met de uitkomsten der

jongste ontdekkingen en onderzoekingen in overeenstemming
heeft gebracht. Ook de Inleiding van Graaf Oohlet cVAlviella

heb ik besproken Theol. Tijdschrift XXI (1887), p. 253 vgg.

Het werk van G. H. Lmners, waarvan het Historisch deel

thans volledig is, munt uit door nauwkeurigheid en vermelding

van 't voornaamste bij de noodige beknoptheid, en beant-

woordt daarom volkomen aan het doel dat de schrijver zich

stelt, namelijk een leiddraad bij 't hooger onderwijs te

geven, die tevens als leiddraad bij eigen studie dienen kan.
'

Het is een Geschiedenis, d. i. een historische beschrijving

der verschillende godsdiensten, geen geschiedenis van den

godsdienst. Het in de laatste plaats genoemde werk is een

verzameling van opstellen over de voornaamste godsdiensten

van verschillende schrijvers, kort en karakterizeerend meer

dan beschrijvend. Het is bijkans overbodig te wijzen op de

groote diensten door de Revue de 1'Histoire des Religions,

gesticht door Maurice Vernes, thans geredigeerd door Jean

Beville, aan de beoefening der geschiedenis van den gods-
dienst bewezen.

Benjamin Constant, De la rehgion considérée dans sa source,

ses formes et ses développements, 5 vol. Paris 1824— 31.

L. Noack, Mythologie und Offenbarung. Die Religion in

ihrem "Wesen, ihrer geschichtl. Entwickelung u. s. w.

2 Tle, Darmst. 1845.



356 ALGEMEENE WERKEN.

O. Pflcidever, Die Religion, ilir Wesen und ihre Geschiclite,

2 Tle, Leipz. 1869. — Religionsphilosophie auf geschicht-

licher Grundlage, Berl. 1878. — 2fi stark erweiterte

Auflage, Bd. I. Geschiclite der Religionsphilosophie von

Spinoza bis auf die Gegenwart, Berl. 1883. Bd. II,

Genetisch-speculative Religionsphilosopliie, ibid. 1884.

Emüe Btcrnouf, La science des religions, Paris, 1872,

4:^ Ed. revue et complétée, ibid. 1885.

Ed. von liartmann^ Das religiöse Bewusstsein der Mensch-

lieit im Stufengange seiner Entwickelung, Berl. 1882. —
Die Keligion des Geistes, ibid. 1883.

Paul Gloat'X,, Speculative Theologie in Verbindung mit der

Eeligionsgeschichte, Bd. I, I u. ü. Gotha 1883—4.

F. Max Muller^ Natural Religion, Lond. 1889. — Physical

Religion, ibid. 1891. — Anthi'opological Eeligion, ibid.

1892. — Theosophy or Psychological Religion, ibid. 1893.

Te zamen vormende de Gifford-Lectures voor de Uni-

versiteit van Glasgow in de jaren 1888, 1890, 1891 en 1892.

Geo. Runze, Sprache und Religion ;
Studiën zur vergleichen-

den Religionswissenschaft I. Berl. 1889.

Cte Goblet d'Alviella, L'idée de Dieu d'après 1'anthropo-

logie et 1'histoire (Hibbert-lezingen), Brux. 1892.

Anêré Lefèvre, La religion. (Biblioth. de science contemp.)

Paris, 1892.

G. de Molinari, Religion, Paris, 1892.

Edu'. Gaird, The evolution of religion; Gifford-Lectures

1890—92. 2 Vol. Glasg. 1893.

Bovenstaande werken vormen een keus van geschriften

over de wijsbegeerte van den godsdienst, door schrijvers

van zeer uiteenloopende richtingen, maar die daarin over-

eenstemmen dat
zij bijzonder aandacht schenken aan de

geschiedenis en de ontwikkeling van den godsdienst en

daarop hun wijsgeerige onderzoekingen gronden. Ook de
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andere werken van Herder, Krause, Schelling en Hegel
zouden daartoe gerekend kunnen worden, indien de histo-

rische 'gegevens waarover zij beschikten niet nog zoo gebrek-

kig waren geweest, en indien zij
deze niet louter hadden

gebezigd tot staving van een vooropgezet stelsel.

Ook Benjamin Constant beschikte nog niet over de rijke

vruchten van het historisch onderzoek der oudheid, die ons

ten dienste staan, en zijn boek is dus in menig opzicht

verouderd. Maar het is nog altijd lezenswaardig. Zijn groote

verdienste is, het eerst duidelijk onderscheiden te hebben

tusschen den godsdienst als zoodanig, het godsdienstig

gevoel, zooals hij het noemt, en de vormen van den gods-

dienst, en de eerste poging te hebben aangewend om de

ontwikkeling der rehgie te schilderen. Als tegenstelling is

NoacJci's boek aangehaald, dat meer stelselzucht dan kennis

en waardeering der geschiedenis verraadt. Otto Pfleiderer,

wiens geschriften zich onderscheiden door levendigen stijl

•en helderheid van voorstelling, heeft in het eerst aange-

haalde werk het wijsgeerig onderzoek van den godsdienst

aan een overzicht der geschiedenis doen voorafgaan, in

het laatste beide tot een geheel trachten te verwerken.

De historische schetsen die het bevat zijn de vrucht

van degelijke en uitgebreide studie, scherpzinnig oordeel

en ruime waardeering en daarom kan zijn Eeligionsphilo-

sophie tevens als wijsgeerige godsdienstgeschiedenis dienst

doen. Emile Burnouf^ ofschoon in die geschiedenis geen

vreemdeling, heeft zich door zekere geliefkoosde en onbe-

wezen theorieën tot onaannemelijke resultaten laten voe-

ren. In aantrekkelijken vorm heeft Ecl. von Hartmann
<3en godsdienstigen ontwikkelingsgang der menschheid getee-

kend, zooals
liij

zich dien van het standpunt zijner eigen-

aardige pessimistische filosofie voorstelt. Uitgaande van de

overtuiging, „dat de inhoud der theologie niet zuiver objec-

tief God, maar objectief-subjectief alleen het godsbewustzijn
wezen kan, dat

zij dit dus naar zijn oorsprong, objectieven
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inhoud en werkelijke historische vormen wetenschappelijk

begrijpen moet," beproeft Paul Gloaiz de Dogmatiek met

een uitvoerige ontwikkelingsgeschiedenis van den godsdienst

te verbinden, maar heeft zijn breed opgezet plan nog niet

verder uitgewerkt dan tot de beschrijving van den gods-
dienst der laagste natuurvolken.

De Giiford-Lectures van F. Max Muller^ wier titels niet

aanstonds een duidelijk denkbeeld van den inhoud geven,

bevatten eigenlijk een betoog; dat de waarneming van het

Oneindige datgene is wat alle godsdiensten met elkander

gemeen hebben, al heeft zich het denkbeeld van het Onein-

dige steeds hooger ontwikkeld. De methode die Muller volgt

is de historische, in tegenoverstelling tot de abstract logische

van Hegel. Het eerste deel is inleidend en handelt over

godsdienst in 't algemeen, de drie volgende, naar de eigen

uitdrukking van den schrijver over de ontdekking van God,,

de ontdekking van de ziel en de ontdekking der eenheid

van God en ziel. Dat de schoone stijl en veelzijdige kennis

van den schrijver zijn werk ook voor hen, die zich met zijn

grondstelling niet kunnen vereenigen, tot een aangename en

leerrijke lectuur maakt, behoeft nauwelijks gezegd te worden.

Qeorg Runze, die zijn werk aan F. Max Muller heeft

opgedragen, is met dezen meester eens, dat taaistudie en

theologie elkander- op het gebied der vergelijkende gods-

dienstwetenschap de hand moeten reiken, en stelt zich voor

de uitkomsten der taalwetenschap aan de oplossing van

theologische vraagstukken dienstbaar te maken. Goblef

(PAlviella levert een heldere en welsprekende uiteenzetting

der idee van God in haar historische ontwikkeling, van de

voorhistorische tijden af, waaromtrent de vergelijkende ethno-

graphie veroorlooft eenige hypothezen te vormen, tot het

zuiverste monotheïsme. Op geheel ander standpunt staat

André Lefèvre, die in hetgeen hij den laatsten strijd tusschen

godsdienst, voor hem synoniem met zinsverbijstering, en

wetenschap noemt, zich beslist aan de zijde der laatste
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plaatst, en alle godsdiensten, als rustende op een „concep-
tion anthropo-animique" van wezens en zaken, geoordeeld

acht; het laatste woord van een eenzijdig materialistisch

rationalisme, dat de wetenschap overschat. Het geschrift

van G. de Molinari is eigenlijk een pleidooi voor de vrij-

heid van godsdienst, steunende op de geschiedenis van zijn

ontwikkeling en op het betoog, dat hij voortkomt uit een

onuitroeibare behoefte van den menschelijken geest. Een

meesterwerk zijn de Giiford-Lectures van Echv. Caird^ dat

niet beter kan gekarakterizeerd worden dan met de door

hemzelf gebezigde woorden: „critische geest zonder agnosti-

cisme en redelijk geloof zonder dogmatisme," en waarin hi]\

evenals Benjamin Constant, doch met de rijke middelen die

de wetenschap van den godsdienst op haar tegenwoordige

hoogte hem biedt, „uit de steeds veranderende vormen het

eene geestelijke beginsel" poogt op te sporen, „dat voort-

durend in 't menschelijk leven werkzaam is." De welbekende

werken van Herbert Sjjencer, vooral zijn „Descriptive Socio-

logy" en zijn „Principles of Sociology" behoefden hier niet

aangehaald te worden, 'ofschoon ze ook de groote vraag-
stukken die de ontwikkeling van den godsdienst raken

niet onbesproken laten.

2. NATUURDIENST EN ANIMISME.

a. ALGEMEENE WEKKEN.

Theod. Waitz, Anthropologie der Naturvölker, Yol. I. Ueber

die Einheit des Menschengeschlechts und den Naturzu-

stand des Menschen. Leipz. 1859; 2® Ausg. 1877. Voor
de volgende deelen zie onder.

Adolf Bastian, Der Mensch in der Geschichte, 3 ïle. Leipz.
1860.

Beitriige zur vergleichenden Psychologie, Berl. 1868.
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Daniel Wilson, Prehistorie Man. Researches iiito the origin

of eivilisation in the old and the new World. Lond. 1865.

Friecl. Muller, Allgenieinc Ethnographie, Ween. 1873.

O. Peschel, Völkerkimde, 2*^ Ausg. Leipz. 1875.

O. Oerland, Anthropologische Beitriige I. Halle 1875.

E. B. Ttjlor, Primitive Culture, 2 Vol. Lond. 1865. 2^ Ed.

1878. — Kesearches into the early History o£ Mankind,
Lond. 1871.

Sir J. Lubboclc, Origin of civilisation, Lond. 1874.

G. RosJwff, Das Religionswesen der rohesten NaturvÖlker,

Leipz. 1880.

F. V. Hellwald, Culturgeschichte in ihrer natürlichen Ent-

wickelung. Augsb. 1875.

CasjJari, Die Urgeschichte der Menschheit mit Rücksicht

auf die natürliche Entwickelung des frühesten Geistesle-

bens, 2. Ausg. 2 Tle. Leipz.' 1877.

M'itz SchuUxe, Der Fetischismus, ein Beitrag zur Anthro-

pologie und Religionsgeschichte, Leipz. 1871.

A. Lang, Custoni and Myth, Lond. 1884. — Myth, Ritual

and Religion, 2 Vol. ibid. 1887. Vertaling met aantee-

keningen van L. Knajjpert, Onderzoek naar de ontwik-

keling van godsdienst, cultus en mythologie, 2 Dln.

Haarlem, 1889.

W. Scliivartz, Prahistorisch-anthropologische Studiën. My-
thologisches und Kulturhistorisches. Berl. 1884.

W. Schneicler^ Die Naturvölker, Missverstiindnisse, Miss-

deutungen und Misshandlungen. 2 Tle. Paderb. u. Münst.

1885—6.

Zie overigens voor een uitgebreider bibliografie : A. Réville,

La Religion des peuples non-civilisés, I, p. 27—31.

Het voor zijn tijd uitstekende, ofschoon nu natuurlijk op

menig punt verouderde, omvangrijke werk van Waüz, na

zijn dood door Qerland voortgezet ,
en voltooid, houdt nog
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altijd waarde door den rijkdom der stof, de gelukkige rang-

schikking der gegevens en de onpartijdige beoordeeling der

feiten. Van Adolf Bastiari's talrijke boeken zijn er slechts

twee aangehaald, die voor ons onderwerp van meer belang

zijn dan de overige ; het is nuttig de beschouwingen van

zulk een anthropoloog te kennen; ongelukkiglijk geeft hij

tot staving daarvan wel een aantal voorbeelden, maar zonder

eenige orde opgesomd en tevens zonder vermelding van de

bronnen waaruit zij geput zijn, waardoor deze boeken niet

slechts onleesbaar, maar ook voor wetenschappelijk gebruik

ongeschikt worden. Van veel meer dienst zijn de werken

van Fried. Muller en Oscar Peschel, het eerste zeer kort,

maar wat den godsdienst betreft nauwkeurig, het tweede

door de frischheid der denkbeelden en den schoenen stijl

aantrekkelijk. Daniël Wilson neemt een geheel eigenaardig

standpunt in, inzoover hij den Wilde als van hooger stand-

punt van beschaving afgedaald en dus niet als type van

den primitieven mensch beschouwt. Met vraagstukken be-

hoorende tot de eigenlijke godsdienstwetenschap houdt hij

zich niet veel bezig, maar zijn werk rust op degelijk onderzoek

en nauwkeurige waarneming. Gerland'^s, bijdragen zijn de

vrucht van uitgebreide kennis der anthropologie en daarom

zeer lezenswaardig, al zal men met zijn soms pikante,

maar vermetele hypothezen niet aanstonds instemmen.

Ediv. Tylor heeft door zijn beide aangehaalde werken een

nieuwen weg geopend voor het onderzoek van de gods-

diensten der onbeschaafde volken. In veelzijdigheid van

kennis en beheersching der stof door niemand overtroffen,

is hij tevens het diepst doorgedrongen in den geest van

den nog weinig ontwikkelden mensch, zoodat zijn verklaring

van de animistische wereld- en levensbeschouwing en van

haar invloed op den godsdienst, wat de hoofdzaak betreft,

als de juiste mag worden aangenomen. Hoe hoog Sir John

Luhboch ook op ander gebied moge staan, en hoewel men
van zijn werk moet kennisnemen, voor de waardeering van
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godsdienstige verschijnselen schijnt hij niet het rechte orgaan
te bezitten. G. Roskoff' heeft hem dan ook op menig punt

weerlegd en duidelijk aangetoond, dat verscheiden volken

waaraan Lubbock alle godsdienstig gevoel ontzegt, werkelijk

een godsdienst bezitten. Von Hellwald^s Geschiedenis der

beschaving is het troosteloos boek van een scepticus, die

voor den godsdienst althans onverschillig is. Cas])ari gaat

van geheel tegenovergestelde beginselen uit : in zijn geschrift

is veel leerzaams en veel ook wat tot nader onderzoek

aanspoort. ScMiUxe is eenzijdig, maar scherpzinnig. Uit het

Fetisisme, dat slechts een der zijden van het Animisme

uitmaakt, wil hij alle verschijnselen afleiden en rekent daar-

onder ook verscheidene, die er geheel niet toe behooren.

Verg. C. P. Tiele, Een probleem der godsdienstwetenschap.

Gids 1871; I, 98 vgg. Duitsche vertaHng, Leipz. 1871.

Andi'eiv Lang is niet minder eenzijdig dan Schultze
;
in de

verklaring van den oorsprong van mythologie en godsdienst

vertegenwoordigt hij de anthropologische school tegenover

die der vergelijkende mythologie, en doet dit met groote

kennis en zeldzaam talent, ofschoon, naar de juiste uitdruk-

king van La Saussaye in de Voorrede van Knappert's ver-

taling, „zijne uiteenzettingen meer den toon aanslaan van

een pikante bestrijding zijner tegenstanders of van een

handig pleidooi dan van een onpartijdig onderzoek." Vgl.

C. P. T. in Revue de 1' Hist. d. Religions, 1885. XII,

260 vgg. Theol. Tijdschr. 1886, 1 vgg. Hoezeer de door

Tylor en Lang verdedigde beschouwing in de laatste jaren

reeds instemming bij mythologen der oude school gevonden

heeft, bewijst o. a. het werk van Schicartx, den zwager
en vroegeren geestverwant van Adaïb. Ktihn, doch die

in de jongere artikelen van de aangehaalde verzamehng aan

de anthropologie een voorname plaats inruimt. Sclineider

staat op behoudend roomsch-katholiek standpunt en wil

daarom van ontwikkelings-hypothezen en 'tgeen daarmee

samenhangt niets weten. Daar hij echter goed op de hoogte
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van zijn onderwerp is kan zijn werk beschouwd worden

als een zeer heilzame critiek van de theorie die hij be-

strijdt, een critiek, waarmee ook zijn tegenstanders hun

voordeel kunnen doen.

Oudere werken, zooals Bu'puy, Origine de tous les Cul-

tes, van welks verkorte bewerking in 1869 een nieuwe

uitgave verscheen, en [Radenhausen], Isis ; der Mensch und

die Welt, zijn, als alleen nog van historisch belang, niet

onder de boven aangehaalde opgenomen. Als voorlooper

van de nieuwere methode noem ik nog : Alfr. Maiü'y^ La

Magie et 1'Astrologie dans 1'Antiquité et au Moyen Age,
Paris 1860. Zie ook C. P. Tiele^ De plaats van de gods-

diensten der Natuurvolken in de vergelijkende godsdienst-

wetenschap, Amst. 1873.

b. WERKEN OVER BIJZONDERE GODSDIENSTEN EN FAMILIËN

VAN GODSDIENSTEN OP 't ANIMISTISCH STANDPUNT.

"VVij kunnen hier op verre na niet alles noemen, waarvan

men voor een speciale studie van deze godsdiensten en

groepen van godsdiensten kennis zou moeten nemen, maar

stippen alleen aan, wat geschikt schijnt om zich van den

aard dezer religiën een juiste voorstelling te kunnen vormen.

Voor de Australiërs heeft nog altijd waarde het werk

van George Grey, Journals of two expeditions of discovery

in North-Western and Western Australia, 2 vol. Lond.

1841. Men zie verder Gerlancl- Waüx, VI, 706—829, Ttjlor,

Prim. Culture, I, 320 ff., Bévüle, Peuples non-civilisés, U,
143 suiv. en p. 11.

Papoea^s en Melanesiërs. A. Gouch^ivaard, de Papoewas
van de Geelvinksbaai, Schiedam, 1863. Van Botidyck

Bastiaanse, Voyages faits dans les Moluques, h la Nou-



364 NATÜURDIENST EN ANIMISME.

velle-Guinée, etc. Paris 1845. Voorts Qerland-Waitz, VI^

512—70$., Réville, II, 116 suiv. en p. 10.

Maleiej's en Polynesiërs. Voor de kennis van de animis-

tische godsdiensten van den Ned. Oost-Indisclien Archipel

zijn vooral te raadplegen de Uitgaven van het K. Instituut v.

Taal-, Land- en Volkenkunde van N.-I., in 't bijzonder de

„Bijdragen." Ook de „Indische Gids" bevat menig artikel

dat daarop betrekking heeft. De eerste die deze godsdien-
sten tot een voorwerp van echt wetenschappelijke studie

gemaakt heeft, is de onvermoeide, maar helaas! vroegge-
storven anthropoloog O, A. Wilken, een man van zeldzame

geleerdheid, van wien, behalve de artikelen in de bovenge-
noemde „Bijdragen" en „Indische Gids" vooral vermeld

moeten worden: Het Animisme bij de volken van den In-

dischen Archipel, Leiden 1885 (Vergl. Het Shamanisme

bij de volken van den Indischen Archipel, in Bijdragen V,
II, 1887); Over de Verwantschap en het Huwelijks- en

Erfrecht bij de volken v. d. Ind. Arch., beschouwd uit het

oogpunt van de nieuwere leerstellingen op het gebied der

maatschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis, Leiden 1883.

Ueber das Haaropfer und einige andere Trauergebriiuche

bei den Völkern Indonesiens (Uit Revue Coloniale Inter-

nationale), Amst. 1886. Voor de overige geschriften van

zijn hand zie men de lijsten naar welke M. J. de Qoeje

verwijst achter zijn levensbericht van G. A. Wilken in het

jaarboek der K. Akademie van Wetenschappen voor 1892

(ook opgenomen in de Levensberichten van de Maatsch. d.

Ned. Letterkunde van dat jaar). Zie verder WaiPx,, V, eer-

ste gedeelte.

Van de eigenlijk Polynesische godsdiensten geeft een

goed overzicht Oberlclnder, Die Insein der Südsee, Leipz.

1871. Bijzonder verdienen aanbevolen te worden Q. SchirreUy

Die Waudersagen der Neu-Seelander und der Maui-Mythos,

Riga, 1856; Sir O. Gre^, Polynesian Mythology and ancient

traditional History of the New-Zealand Race, Lond. 1855,
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en W. W. om, Myths and Songs from the South-Pacific,

with preface by Max Muller, Lond. 1876. Beide Sir G.

Grey en Gill hebben langen tijd onder de inlanders ver-

keerd; de eerste geeft de verhalen die hij opving zonder

verdere toelichting of bespiegeling, de tweede doet ze ver-

gezeld gaan van theorieën en verklaringen die zeker niet

bij ieder instemming zullen vinden. De groote waarde van

zijn boek ligt in de gezangen, die hij in 't oorspronkelijke

afdrukt en waarvan hij tevens een vertaling geeft. Ook A.

Fornander kent de inlanders, met wie hij zich verzwagerd

heeft, van nabij, maar zijn werk : An account of the Poly-

nesian Race, its origin and migrations, 3 Vol. Lond.

1878—1885 is zonder waarde voor de godsdienstgeschiede-

nis, wegens de vele onverdedigbare hypothezen, waarin de

schrijver vermaak schept. Zie voorts voor Milo-onesiërs en

Noord-Westel. Polynesiërs Wait%, V, tweede gedeelte, voor

de overige Polynesiërs Waitz-Ge7'la7id VI, 1—514 (Litera-

tuur aid. V, p. XXVI—XXXIV; VI, p. XIX—xxn),
Hévüle, TL, 6 suiv.

Nigritiërs en verwanten. Leerzaam en karakteristiek, als

vrucht van eigen opmerking bij afwezigheid van alle theorie,

blijft steeds W. Bosmaji, Nauwkeurige Beschrijving van de

Guinese Goud-, Tand- en Slavekust, 2« Uitg. 1709. Een

goed overzicht geeft Ed. Schauenhurg, Reisen in Central-

Afrika von Mungo Park bis auf Dr. Barth und Dr. Vogély

2 Tle, 1859—1865, waarbij te vergelijken H. Wagner,

Schilderung der Reisen und Entdeckungen des Dr. Ed. Vogel,

Leipz. 1860 en A. Kaufmann, Schilderungen aus Central-

Afrika; Brixen, 1862. Zeer voortreffelijk is 8. Lcighton

Wilson, History and Condition of Western Africa, Philadelph.

1859, en ook Brodie Cruickshank, Eighteen years on the

Gold-Coast, Lond. 1853 bevat veel goeds. Voor de kennis

der priesterlyke hiërarchie is van belang T. E. Boivditch,

Mission to Ashantee, Lond, 1819. R. Harlmann, Die

Nigritier, vol. I, Berl. 1877 (verkorte, populaire en eenigs-

L 24
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zins verbeterde uitgave: Die Völker Afrika's, Leipz. 1879)

tracht de eenheid van alle afrikaansche rassen te bewijzen,

en verschilt daarin van Oerland^ die ze in zijn Anthropol.

Beitrage, I, 396 met Egyptenaars en Semieten tot éen ras,

het Arabisch-Afrikaansche verbindt. Niet zonder belang is

Cameron, Across Africa, 2 vol. Lond. 1877^ maar geheel
niet te vertrouwen is J. B. Douvüle, Voyage au Congo et

dans Tintérieur de l'Afrique équinoxiale, 3 vol. Par. 1832,

daar het zeker slechts voor een deel op eigen aanschouwing
rust. De reisverhalen van Barth, Sjyeke en Grant en Sir

Samuel Baker leveren voor de kennis der inlandsche gods-

diensten al zeer weinig op. Yoor de Kaffers, Hottentotten

en Boschjesmannen is een standaardwerk G. Fritsch, Die

Eingeborenen Süd-Afrika's, ethnographisch und anatomisch

beschrieben, Bresl. 1872, en belangrijk is ook E. Casalis,

Les Basoutos, Par. 1860. Zie voorts Waitz, II, Literatuur

p. XVII—XXIV. Bévüle, I, Literatuur p. 49—52 en

167—168.

Voor de Amerikaansche rassen is de literatuur zoo uit-

gebreid, dat wij daarvoor hoofdzakelijk verwyzen naar

H. E. Ludewig^ The Literature of American aboriginal

languages, with additions by Turner, ed. by N. Trübner,

Lond. 1857, Wait%, IH en IV, p. XIX—XXXII en

Vn—Vm, Bémlle, I, p. 208—211. Van verschillende

richting en waarde zijn de werken van Brasseur de Bour-

bourg, Catlin, Schoolcraft en Léon de Rosny, maar men

zal ze steeds moeten raadplegen, zooals ook H. H. Bancroft,

Native Eaces of the Pacifie States of North-America, 5

vol. 1875, rijk aan gegevens, doch zonder eenige schifting

of critiek bijeengebracht. Talrijke bijdragen vindt men in

de Jaarlijksche Verslagen en de overige uitgaven der Smith-

soniaii Institution, waarvan een Catalogus voorkomt in het

Annual Eeport, 1886, Vol. I, p. 485 ff. Zie ook in datzelfde

Report, Vol. II, Part V, The George Catlin Indian Gallery.

Men vergelijke ook de Archives de la Société américaine
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de France, Paris, Leroux, waarbij gevoegd moet worden

F. A. de la Bocliefoucauld, Palanqué et la civilisation Maya,
ald. 1888. Een geheel eigenaardig standpunt neemt in

D. Q. Brinton, wiens werkje: The religious sentiment, its

soiirce and aim, N.Y. 1876, de beginselen waarvan hij bij

^ijn onderzoekingen uitgaat doet kennen, maar die zich in

zijn andere geschriften bepaaldelijk met de amerikaansche

godsdiensten bezighoudt. Daartoe behooren: The myths of

the new World, a treatise on the symbolism andmythology
of the red race of America^ JSF.Y. 1863. American Hero-

Myths, a sfcudy in the native religions of the Western

Continent, Philad. 1882. Voorts geeft hy, met anderen,

^ooals Horatio Hale en A. S. Oatschet eene Library of

aboriginal American Literature uit, waarvan acht stukken

verschenen zijn. Daarvan noemen wij bijzonder I. The

Ohronicles of the Mayas, II. The Iroquois Book of Rites,

VI. The Annals of the Cakshiquels, YII. Ancient Nahuatl

poetry, en vooral VIII. Rig-Veda Americanus, onder

welken niet zeer juisten titel een uitgave van oude reUgieuze

Aztec-liederen begrepen is, met een proeve van vertaling.

Het boek dat in Europa meest geraadpleegd wordt over

dit onderwerp is J. G. Muller^ Geschichte der Amerika-

nischen Urreligionen, Bazel 1855, dat deze voorkeur verdient

om den overvloed van materiaal en de veelal zeer juiste

verklaringen, maar beheerscht wordt door een zeker onjuiste

Jiypothese, namelijk dat de noordelijke godsdiensten als

rustend op het geloof in geesten en zielen, zich daardoor

scherp zouden onderscheiden van de zuideUjke, in welke

^onnedienst de hoofdzaak is.

Voor de kennis der Ural-altaïsche godsdiensten blijft nog

altijd het hoofdwerk M. Alexander Castrên, Vorlesungen
über die Finnische Mythologie; aus dem Schwedischen

übersetzt von Anton Schiefner, St. Petersb. 1853. Zijn

Kleinere Schriften, eveneens door Schiefner uitgegeven,

bevatten o. a. eene verhandeling over de Tooverkunst der
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Finnen en een Algemeen Overzicht van de godenleer en.

de magie der Finnen tijdens het heidendom. De werken

van Castrén hebben een nieuw tijdperk geopend in de

studie van de mythologie der Finnen en hunner verwanten.

Zij berusten op eigen onafhankelijk onderzoek en de schrij-

ver heeft de bouwstoffen, op zijn reizen verzameld, naar

een over 't geheel juiste methode verwerkt. Van de Kale-

vala, de heldenzangen der Finnen, is de volledigste editie

die van Lönrott, in 1849 door de Universiteit van Helsing-

fors uitgegeven (de uitgave van 1835 bevatte slechts 35,.

die van 1849 50 runen). VertaUng van A. Schiefner, Kalevala,

das National-Epos der Finnen, nach der 2ten Ausg. ins

Deutsche übertragen, Helsingf. 1852. Zie daarbij H. M^

Meyboom, De Kalewala, Gids 1879, n^ 9. Vgl. nog H.

JR. von Schröter, Finnische Kunen, Upsala 1819. E. Beauvois^

La Magie chez les Finnois, in Eev. de 1'Hist. des Reli-

gions, 1881, t. ni, p. 273, 1882, t. V, p. 1 en VI

p. 257.

Voor de Tataren kan men vergelijken A. Scliiefne)\

Heldensagen der minussinschen Tataren, rythm. bearbeitet,.

St. Petersb. 1859
; voor de Lappen, O. Bonner, Lieder der

Lappen, Helsingf. 1876
;

voor de Ehsten, J. W. Boeder^

Der Ehsten aberglaub. Gebrauche, Weisen und Gewohn-

heiten, m. Anmerk. v. Fr. jR. Kreutxwald, St. Petersb. 1854;

J. B. Hohmayer, Osihana, Erinnerungen aus dem heidn.

Götterkultus und alte Gebrauche, gesammelt unter d. Insel-

Esten, Dorpat 1872. Leop. v. Schroeder, Die Hochzeits-

brauche der Esten u. s. w. poogt door vergelijking dezer

gebruiken met de indogermaansche de oudste betrekkingen

tusschen deze en de Finnisch-Ugrische volkenfamihe te

doen kennen. Zie verder voor de Literatuur Béville, H, p.

178 suiv. en het aangehaalde werk van v. Schroeder, p.

9—12 en passim.



EERSTE BOEK.

Egypte.

Algemeene werken.

De groote plaatwerken van Champollion, Bosellini, Lee-

Qjians, Leijsius, Sharpe, Ditemichen, Marietie, Fleyte en

anderen, gelijk .
ook het groote Hieroglyfisch-demotische

Woordenboek van H. Briigsch, zijn slechts bruikbaar voor

hen, die het hieroglyfenschrift lezen en iets van de egyptische

taal verstaan. Die, zonder daarvan een bijzondere studie te

maken, zich eenig denkbeeld van dat schrift en die taal

wil vormen, raadplege J. P. Mahaffy, Prolegomena to ancient

history, Lond. 1871, De Eosny, Les Ecritures figuratives,

Paris 1860, maar vooral Ph. BergeVj Histoire de l'Ecriture

dans 1'Antiquité, Paris 1891, en H. Brugsch, Hierogly-

phische Grammatik zum Nutzen der studirenden Jugend,

Leipz. 1872 of Le Page Benouf, Egyptian Grammar, Lond.

1875, en het later te noemen werk van Johcmnes Dite-

michen. Bijzondere vermelding verdient W. Pleyte, Zur

Geschichte der Hieroglyphenschrift, n. d. Holland, von

Carl Abel, Leipz. 1890 (Uittreksel uit een grooter opstel in

het Maandblad voor Onderwijs). De groote ontdekker Gham-

pollion le jeune heeft de uitkomsten zijner ontcijfering neder-

gelegd in zijn Précis du système hieroglyphique des anciens

Egyptiens, 2^ Ed. met pi. Par. 1828 en meer systematisch

in zijn Grammaire égyptienne. De Chrestomathie égyptienne
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van zijn leerling Emm. de Bougé (Abrégé grammaticale

I, Par. 1867; II, 1868) is onvoltooid gebleven. Voor de

verklaring der hiëroglyfen in de oudheid zie men Horapol-
linis Niloi Hieroglyphica, ed. C. Leemans, Amst. 1835.

Een ware encyclopaedie der egyptische wetenschap, door

de hand eens meesters geschreven is het werk van H.

JBrugsch, Die Aegyptologie ; Abriss der Entzifferungen und

Forschungen auf dem Geblete der aeg. Sprache, Schrift u.

Altertumskunde, Leipz. I. Abt. 1889^ II. Abt. 1891.

Leerzame verhandelingen, tekstverklaringen en monogra-
fieën vindt men in de volgende Tijdschriften en Verzamel-

werken :

Revue Archéologique, Paris.

Zeitschrift für aegyptische Sprache und Alterthumskunde,.

von B. Lepsius, H. Brugscli u. D. Stern, Leipz. 1863 vgg,

Recueil de Travaux relatifs h, la Philologie et 1'Archéologie

égyptiennes et assyriennes. Par. 1870 vgg.

Mélanges d'Archéologie égyptienne et assyrienne, Par.

1874 vgg.

Transactions of the Society of Biblical Archaeology, en

Proceedings van hetzelfde gezelschap, Lond. 1872 vgg.

Journal Asiatique, (Table des matières de la septième série,

1873—1882, Par. 1882. t. XX, s. v. Egypte, en de vol-

gende jaren).

Voor de kennis der Egyptische Oudheid zijn belangrijk:

C. C. J. Bunsen, Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte,

6 vol. I—m, Hamb. 1844—1845, IV—VI, Gotha,

1856—1857 Engelsche vertaling van H. Cottrel, Egypt's

place in universal history, I—V, Lond. 1848—1867.

Sir Gardner Wiïidnson, Manners and Customs of the ancient

Egyptians, Ist. Series, 3 Vol. Lond. 1837 ,(2e Ed. van

Vol. I, 1842), 2d. Series, 2 Vol. en 1 deel platen,

Lond. 1841.

W. H. Davenport Adams, The Land of the Nile, or Egypt

past and present, Lond. 1878.
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G. Perrot et C, Chipiez, Histoire de l'Art dans TAntiquité,

t. I. Egypte. Par. 1880 vgg.

G. Maspéro, L'Archéologie égyptienne, Par. 1887.

Ad. Ermann, Aegypten imd altagyptisches Leben im Alter-

tum, 2 Bde. Tübing. z.
j. (1885?)

Het groote werk van Bunsen is thans verouderd en blijft

alleen een historische waarde behouden, maar het 5° deel

der engelsche vertaling is nog altijd belangrijk om de vele

aanvullingen en verbeteringen van de hand van S. Birch,

die het bevat, bijzonder eene vertaling van het Doodenboek

en een hieroglyfisch Woordenboek en Spraakkunst. De

verklaringen die Sir G. WüJdnson geeft van de mythen
en godsdienstige gebruiken der Egyptenaars moeten meestal

worden afgewezen, maar zijn werk bevat nochtans een rijke

verzameling van welgestaafde feiten en uitstekende afbeel-

dingen. Het boekje van Davenport Adams is populair, maar

over 't geheel nauwkeurig en bruikbaar. De geschiedenis

der kunst van Perrot en Chipiez heeft een welverdienden

roem, niet alleen om de voortreffelijke platen, maar ook om
den goed geschreven en echt wetenschappehjken tekst.

Maspéro geeft van de egyptische kunst een kort maar in

alle opzichten vertrouwbaar overzicht, met goede afbeeldin-

gen. Volkomen op de tegenwoordige hoogte der Egyptolo-

gie staat het werk van Adolf Ermann, dat ook door oor-

spronkehjkheid uitmunt; doch welks schrijver, ofschoon

archeoloog van den eersten rang, dikwijls blijk geeft van

gebrek aan historischen zin en aan waardeering voor de

hooge ontwikkeling die de Egyptenaars vóór alle andere

natiën bereikt hebben, al waren de vormen waarin die zich

openbaarde vaak onbeholpen en gebrekkig. (Zie Arthur

Ldncke, Ein Wort zur Beurteilung des alten Orients, in

Festschrift — d. Yereins f. Erdkunde z. Dresden). Daar-

entegen verdient een werkje van den Madridschen hoog-

leeraar D. Miguel Morayte (Duitsch van Ad. Schivarz^

Alt-Aegypten), in weerwil van den grooten lof die er aan
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is toegezwaaid, bepaaldelijk voor de kennis van den egyp-

tischen godsdienst niet het minste vertrouwen. Niet zonder

vrucht zal men de Catalogi van Musea en verzamelingen

raadplegen. Wij noemen alleen die van 't Museum te Leiden

(C. Leemans), Parijs {E. de Bougé), Berlijn (JEf. Brugsch),

Lyon [Th. Devéria), Bulak {Mariette-Bey), der egypt. manu-

scripten van 't Louvre (Devéria), der verzameling Schouten

te Utrecht (Tf. Pleyte), enz.

WETENSCHAPPELIJKE EEIZEN.

Champollion, Lettres écrites d'Egypte et de Nubie en

1828 et 1829, Par. 1833. — Notices descriptives con-

formes aux manuscrits autographes, Par. 1844.

JR. Lepsius, Briefe aus Aegypten u. s. w. Berl. 1852.

M. Gentz, Briefe aus Aegypten und Nubien, Berl. 1853.

H. Brugsch, Eeiseberichte aus Aegypten, Leipz. 1855.

G. A. Hosldns, A winter in upper and lower Egypt, Lond.

1868.

J. J. Ampère, Voyage en Egypte et Nubie, Par. 1867.

A. Mariette-Bey, Itinéraire de la Haute-Egypte, compre-
nant une description des monuments antiques des rives

du Nil, Alex. 1872.

H. Brugsch, Wanderung nach den Türkisminen u. d. Sinai-

Halbinsel, 2 Ed. Leipz. 1868.

A. Bhoné, L'Egypte a petites journées. Etudes et souve-

nirs. Le Kaire et ses environs, Par. 1877. Voortreffelijke

illustraties.

Am. B. Edioards, A thousand Miles up the Nile, 2 vol.

Leipz. Tauchn. Ed. 1878.

Het is genoeg naar deze reisverhalen te verwijzen. Alleen

worde herinnerd, dat de schrijfster van het laatste de begaafde
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romancière is, die zich in de latere jaren haars levens met

veel geluk aan de Egyptologie gewijd had en zich als Se-

cretaris van het Egypt. Exploration Fund verdienstelijk

maakte.

GESCHIEDENIS.

B. Lepsius, Königsbuch, Berl. 1858.

Valdemar Schmidt, Assyriens og Aegypteris gamle Historie

efter den nyere Tids Forskninger. I Kjöb. 1872. II,

1877.

H. Brugsch, Histoire d'Egypte des les premiers temps de

son existence jusqu'a nos jours, Ire partie (tot Nektanebos)

Leipz. 1859. 2^ Ed. Ire partie (tot het eind der 17® dynastie),

Leipz. 1875. — Geschichte Aegyptens unter den Pha-

raonen. Nach den Denkmalern. Erste deutsche Ausg.

Leipz. 1877.

.*S'. Sharpe, Histoiy of Egypt, 2 vol. 6^^ Ed. Lond. 1876.

•Johann. Duemichen^ Geschichte des alten Aegyptens.

Berl. 1879.

Ed. Meyer, Geschichte des alten Aegyptens, Berl. 1887.

Beide werken maken deel uit der verzameling van Oncken.

A. Wiedemann, Geschichte Aegyptens von Psammetich I

bis auf Alexander d. Gr. Leipz. 1880. — Aegyptische

Geschichte, Gotha 1883—4.

G. Maspéro, Lectures Historiques. Histoire ancienne. Egypte,

Assyrie, Paris 1890.

E. de Bougé, Recherches sur les monuments qu'on peut

attribuer aux VI premières dynasties, Par. 1866.

Lepsius, Ueber die zwölfte Egyptische Königsdynastie,

Berl., 1852.

F. Chabas, Les Pasteurs en Egypte, Amst. 1868. —
Eecherches pour servir k l'histoire de la XIX^^® dynastie,

Chalons et Par. 1873.
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M. Büdiiiger, Zur agyptischen Forschung Herodots^

Ween. 1873.

Jakob Krall, Studiën zur Geschichte des alten Aegypten^
I—IV, Ween. 1881—1890.

JR. Lepsius, Einleitung zur Chronologie der Aegypter^
Berl..l848.

J. Lieblein, Aegyptische Chronologie, Christian. 1863.

F. J. C. Mayer, Aegyptens Vorzeit und Chronologie^

Bonn. 1862.

J. Duemiche7i, Die erste sichere Angabe über die Regie-

rungszeit eines ag. Königs aus dem alten Reich, Leipz. 1874,

C. PiazX'i Smiih, On the antiquity of intellectual man^
Edinb. 1868.

Behalve de bovengenoemde speciale werken kan men ook

raadplegen het groote en juist voor Egypte bijzonder goede

geschiedwerk van Max Duncker, Geschichte des Alterthums

(5^ uitg. 1878) en de bekende korter samengevatte geschie-

denissen der oudheid van F. Lenormant, Maspéro en Ph.

Smüh, die echter alle vèr overtroffen zijn door Ed. Met/er^&

Geschichte des Alterthums, I, Stuttg. 1884, dat ook naast

Duncker steeds moet worden vergeleken. Over enkele der

aangehaalde boeken slechts een paar opmerkingen. Het werk

van Vald. Schmidt heb ik met eenige uitvoerigheid geka-

rakterizeerd in mijn Bahylonisch-assyrische Geschichte, p. 47

vgg. Dat van Brugsch is eigenhjk geen geschiedenis, maar

veeleer eene chronologisch gerangschikte reeks van histo-

rische teksten in vertaling en met korte toelichting, en

behoudt daardoor steeds zijn waarde. De duitsche uitgave

is de beste. De „History" van Sharpe is grootendeels ver-

ouderd, en moet vooral waar zij over den godsdienst der

Egyptenaars handelt met voorzichtigheid gebruikt worden.

DuemicheTï's Geschiedenis was te breed opgezet en is

daarom in de verzameling van Oncken door die van Eduard
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Meyer vervangen, die ook hier weder zijn talent getoond

heeft om degelijke kennis van zaken met heldere en bondige

voorstelling te vereenigen, daarbij door gezond en scherp-

zinnig oordeel geleid. Voor de kennis der politieke aard-

rijkskunde en van de hoofdtempels en andere oudheden^

gelijk van taal en schrift van 't oude Egypte blijft het boek

van Duemichen een rijke bron. Wïedemcmn'a groote ver-

dienste, waarvan al zijn geschriften getuigen, bestaat in de

nauwkeurige en volledige opgave der bronnen en van haar

inhoud, maar die geschriften staan als geschiedwerken vol-

strekt niet op dezelfde hoogte als die van Ed. Meyer. Het

werkje van Maspéro is bepaaldelijk voor het gymnasiaal

onderwijs bestemd. Chahas' beschouwingen over de geschie-

denis, vooral over den godsdienst, ten tijde der Herders-

vorsten kunnen niet worden aangenomen, omdat hij de teksten

waarop ze berusten niet juist heeft verklaard. JDe Bougé^s-

voortreffelijke verhandeling blijft nog altijd belangrijk, al zijn

de bronnen voor de geschiedenis der oudste dynastieën door

de jongste ontdekkingen niet weinig vermeerderd. Het

noodige daarover kan men in de boven aangehaalde ver-

zamelwerken en tijdschriften vinden. Piazzi Smith is alleen

aangehaald, om tegen het aanvaarden zijner ongezonde hypo-
thezen te kunnen waarschuwen. In den laatsten tijd hebben

vooral de onderzoekingen van den astronoom Ed. Mahler

aan de egyplische chronologie een nieuwen en vasteren

grondslag gegeven. Zie vooral Zeits. f. agypt. Sprache u. s. w..

Bd. XVIII vg.

TEKSTEN MET VERTALING EN VERTAALDE TEKSTEN.

Boodenhoek. Ofschoon hier geen melding behoeft gemaakt
te worden van tekstuitgaven zonder vertaling of zelfs met

interlineaire vertaling, beide alleen bruikbaar voor hen die iets

van 't Egyptisch verstaan, willen wij toch de twee voorname
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uitgaven van dit heiligste boek der Egyptenaren noemen, name-

lijk die van Lepsius, naar een turijnschen papyrus, niet ouder

dan de 26® dynastie (Leipz. 1842), en de schoone critische van

Ed. Navüle, op uitnoodiging en onder toezicht der Oriën-

talisten-Congressen uitgegeven, naar thebaansche teksten van

de 18° en 20*^ dynastie, en waarvan het 1° deel den door-

loopenden tekst van 186 hoofdstukken, het 2® de varianten,

het 3*^ een uitvoerige Inleiding bevat. Men zie daarover

Heron. Lincke, Vom Wiener Orientalisten-Congress, (Dresd.

1886) p. 55 vgg. Naar den eersten tekst is het boek ver-

taald door Bircli, boven aangehaald, en Paul Pierret, (Le

Liwe des Morts des anciens Egyptiens, traduction complete

accompagnée de notes. Par. 1882), die echter beide niet

veel meer dan een algemeen denkbeeld van den inhoud

kunnen geven. De vertaling door Brugsch in de Zeits. f.

agypt. Sprache und Alterthumsk. 1872 vg. begonnen, is

onvoltooid gebleven. Die van Sei'ffarth (Theolog. Schriften

des alten Aegyptens, Gotha 1855) berust op een sinds lang

veroordeelde theorie omtrent de verklaring der hiëroglyfen.

In de Proceedings van de Soc. of bibl. Archaeology ver-

schijnt sinds eenigen tijd een nieuwe vertahng door Le Page

Renouf^ waarvan men hopen mag, dat zij spoedig afzonderlijk

zal worden uitgegeven. Voor de tekstcritiek van het hoogste

gewicht is LepsiuSj Aelteste Texte des Todtenbuchs nach

Sarkophagen des altagypt. Eeiches (Berl. 1867), en ook

W. Pleyte heeft in zijn Etudes égyptiennes (Leid. 1866

vgg.) en in zijn Chapitres supplémentaires du Livre des

Morts, 162—174 (Leid. 1882. Vol. I tekst, Vol. n verta-

ling en aanteekeningen) daartoe belangrijke bijdragen geleverd,

gelijk ook voor de kennis der mythologie en van sommige
eerdiensten. Eug. Leféhure gaf een goede Traduction

comparée des hymnes au soleil composant le XVe Chapitre

du Eituel funeraire égyptien (Par. 1878).

Voor vertalingen van teksten van verschillenden aard

zie men de bovenaangehsialde verzamelingen, maar vooral
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„Records of the Past", waarvan de eerste Serie, uitgegeven

door S. Birch, van het 2° deel tot het 12^ om het andere

enkel egyptische teksten, de tweede Serie, uitgegeven door

A. H. Sayce, in de 5 thans verschenen deelen, zoowel

egyptische als babylonisch-assyrische teksten behelst. Voorts

mogen nog genoemd worden :

F. Chabas, Le Papyrus magique Harris, publié et traduit,

Chalons, 1860. — Mélanges égyptologiques, série I—III.

Chal. et Par. 1862 suiv. — Le Calendrier des jours

fastes et néfastes (Pap. Sallier IV), trad. complete, ald.

z.
j.

Zie ook zijn Tijdschrift: L'Egyptologie, 1874 vgg.

6r. Maspéro, Essai sur l'inseription dédicatoire du Temple

d'Abydos, Par. 1867. — Hymne au Nil, publié et traduit,

Par. 1868.

C. W. Goodwin^ The Story of Saneha, an egypt. tale,

transl. from the hieratic text, Lond. 1866.

W Pleyte, Een lofzang aan Ptah (Evangeliespiegel) en De

veldslag van Ramses den Groote tegen de Cheta (Theol.

Tijds. 1869).

E. V. Bergmann, Das Buch vom durchwandlen der Ewig-

keit, Wien, 1877.

Georg Ebers, Der geschnitzte Holzsarg des Hatbastru, Leipz.

1884.

Ph. Virey, Etudes sur le Pap}Tus Prisse. Le Livre de

Kaqimna et Les Le9ons de Ptah-hotep, Par. 1887.

Louis Méiiard, Hermes Trismégiste, trad. compl. Par. 1866.

GODSDIENST.

Algemeene werken.

C. P. Tiele, Vergelijkende Geschiedenis der Egyptische en

Mesopotamische godsdiensten, Amst. 1869— 1872. Ie Boek,
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Egypte. Verkorte fransche vertaling van G. ColUnSj
Par. 1882. Volledige engelsche van 't 1° Boek, door

James Baïlingal^ Lond. 1882.

F. Nippold, Aegyptens Stellung in der Eeligions- iind Cul-

turgeschichte, Berl. 1869.

P. Ie Page Reiiouf, (Hibbert) Lectures on the origin and

growth of Religion as illustrated by the Keligion of

ancient Egypt, Lond. and Edinl). 1880.

Faul Pierret, Le Pantheon égyptien, Par. 1881. Vgl. van

denzelfden : Discours d' ouverture de 1' Ecole du Louvre,

Par. 1883.

J. Lieblein, Gammelagyptisk Religion, populart fremstillet,

Christian. 1883. —
Egyptian Religion, Leipz. 1884.

H. Brugscli, Religion und Mythologie der alten Aegypter,
1^ Halfte, Leipz. 1884. 2° Halfte 1888. Namenregister
1890.

A. Wïedemann, Die ReHgion der alten Aegypter, Munster,

1890.

Plutarch, Ueber Isis und Osiris, herausgegeb. van G. Parthey.

Bijxondere mythen en eerdiensten.

R. LejJsius, Ueber den ersten agyptischen Götterkreis und

séine geschichtlich-mythologische Entstehung, Berl. 1851.

Ueber die Götter der vier Elemente b. d. Aegyptern,
Berl. 1856.

W. Pleyte, Lettres sur quelques monuments relatifs au dieu

Set, Leid. 1863. — Set dans la barque du soleil. Leid. 1863.

^d. Meyer, Set-Typhon, eine religionsgeschiohtliche Studie,

Leipz. 1875.

H. Brugsch, Die Sage von der geflügelten Sonnenscheibe,

Gött. 1870.

JE. Naville, Textes relatifs au mythe d'Horos dans le temple

d'EdfoU; Genève et Bale, 1870.

JD. Mallet, Le culte de Neit k Sais, Par. 1888.
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G. Parthey, Das Orakel und die Oase des Ammon, Berl.

1862.

F. J. Tönnies, De love Ammone, Tüb. 1877.

Ch. Nieholson, On the diskworshippers of Memphis, in

Transactt. of the R. Soc. of Literature, 2*^ series, vol. IX,

part 2, p. 197 ff.

JEitg. Pleiü, De Sarapide, Königsb. 1868.

H. Brugsch, Die Adonisklage und das LinosHed, Berl. 1852.

M. ühlemann, Das Todtengericht bei den alten Aegyptern,

Berl. 1854.

P. Pierret, Le dogme de la résurrection chez les anciens

Egyptiens, Paris. z.
j.

J. Duemichen, Ueber die Tempel und Graber im alten

Aegypten, Strassb. 1872. — Bauurkunde der Tempelan-

lagen von Dendera, Leipz. 1865. — Der iigyptische

Felsentempel von Abu-Simbel, Berl. 1869.

M. de Bochemonteix, Le Temple égyptien, Extr. de la

Revue internationale de 1'Enseignement, Par. 1887. — La

grande Salie hypostyle de Karnak, ald. 1891.

M. Brugsch, Die agyptische Graberwelt, Leipz. 1868.

Tot aanvulling van deze bibliografische opgaven raad-

plege men de met groote kennis van zaken en juist oordeel

geschreven Bulletins critiques de 1'Egypte ancienne van

G. Maspéro in de Revue de THist. des Religions, 1880 en

volgende jaren. Het in de eerste plaats aangehaalde werk

van schrijver dezes is door het tegenwoordige niet geheel

vervangen, daar het veel uitvoeriger is, maar moet daarmee

steeds worden vergeleken, om te kunnen nagaan waar het

door de latere ontdekkingen aanvulling en verbetering behoeft.

Nippold^s verhandeling is slechts een kort, populair over-

zicht. Van de Hibbert-Lectures van Le Page Benouf, die

veel schoons en leerzaams bevatten, kan men met H. Lincke

neggen, dat ze te subjectief en te weinig samenvattend zijn.
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Lieblein's Egyptian Religion geeft daarvan een goede critiek.

Dezelfde auteur heeft in liet grootere van hem aangehaalde

werk een populaire voorstelling van den egyptischen gods-
dienst gegeven, die de aandacht verdient van allen die de

Noorsche taal machtig zijn. Paul Pierrei is een gunstig

bekend egyptoloog en zijn, wat al te vluchtige, schets van

het egyptische pantheon verdient zeker v-ertrouwen, wat de

bijzonderheden aangaat, maar berust op de ongegronde

hypotheze van een oorspronkelijk monotheïsme, waarvan het

polytheïsme een verbastering zou zijn. In het veel uitge-

breider en degehjker werk van Brugsch is het onderwerp
behandeld naar een verouderde en sinds lang geoordeelde

methode van godsdienstwetenschap, maar de groote rijkdom
van feiten die het bevat en de omvangrijke geleerdheid

waarover de auteur beschikt, maken het onontbeerlijk voor-

elk die zich met deze studiën bezighoudt. Alf. Wïedemann

daarentegen verzet zich terecht tegen de poging van de

meeste schrijvers, om aan de Egyptenaars een samenhangend
stelsel van godsdienst toe te schrijven, dat zi] nooit bezeten

hebben. Hij gaat uit van de meening, dat alle egyptische

goden plaatselijke godheden zijn, maar van de gedeeltehjke

waarheid, die in deze opvatting ligt, maakt hij geen gebruik,,

opi den aard der goden uit de natuur van de plaatsen hun-

ner vereering te bepalen. Yoor de rechte kennis der egyp-

tische mythologie heeft zijn boek weinig waarde. Het werk

van OUivier Beauregard, Les divinités égyptiennes, (Paris,.

1866) laat zoowel wat de feiten als wat de methode betreft

alles te wenschen over.

Over de verschillende monografieën kunnen wij hier. niet

in bijzonderheden treden. Slechts enkele der voornaamste

zijn genoemd. Alleen moet bijzonder de aandacht gevestigd

worden op de uitmuntende studie van D. Mallet, die een

model is in haar soort, en op die van Brugsch en NavilUy

die voor de verklaring der Horosmythen kostelijke bijdragen,

leveren. Op het stuk der gewijde bouwkunst is Johannes
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Duemichen een man van groot gezag, wat zoowel aan zijn

boven aangehaald grooter werk als aan de hier genoemde
kleinere studiën een bijzondere waarde geeft. Helderheid en

juistheid zijn de kenmerken der beide verhandelingen van

den vroeggestorven de Rochemonteix. De afbeeldingen en

beschrijvingen der ègyptische tempels en graven in de reeds

genoemde Histoire de 1'Art van Perrot en ChipieX' zijn,

zooals men van hen gewoon is, voortreffelijk.

De JRgyptische godsdienst in betrekking tot die der

naburige volken.

Meermalen heeft men getracht den oorsprong van ver-

schillende godsdiensten, mythen en religieuze gebruiken in

den Egyptischen godsdienst te zoeken, zonder dat het

gelukte iets meer te doen dan het vormen van meer of min

gelukkige hypothezen^ die echter geen van alle algemeene

instemming, of althans de goedkeuring van de voornaamste

autoriteiten konden verwerven. Zoo heeft JE. Höih, Geschichte

unserer abendlandischen Philosophie, Dl. I, de ègyptische

en zoroastrische geloofsleer als bron van al onze speculatieve

ideeën voorgesteld, maar in weerwil van al zijn geleerdheid

is hem het bewijs niet gelukt. Nog verwerpelijker is de

methode van J. Braun in zijn ISTaturgeschichte der Sage,

Rückführung aller relig. Ideen u. s. w. auf ihren gemeinsa-

men Stammbaum (2 dln. Münch. 1864), waarvan de titel

voor zichzelf spreekt.

Over de wederzijdsche betrekkingen tusschen Egypte en

Israël is natuurlijk het meest geschreven. Wij vermelden

alleen :

W. Pleyte, La reHgion des Pré-Israélitcs, Recherches sur Ie

dieu Set, Utr. 1862.

W. G. Brill, Israël en Egypte, Utr. 1857.

I. 25
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ZThleinann, Israeliten und Hyksos in Aegypten, Leipz. 1856.

F. J. Lauth, Mozes der Ebraer, nach agyptischen Papy-

rusurkunden, Münch. 1868.

A. Fisenlohr, Der grosse Papyrus Harris, ein Zeugniss für

die mosaische Religionsstiftung enthaltend, Leipz. 1872.

G. Ebers, Aegypten und die Bücher Mose's, I (niet meer

versckenen), Leipz. 1868.

Geo. Raivlinson, Egypt and Babyion from Scripture and

profane Sources, Lond. z.
j.

G. Maspero, La liste de Sheshonq a Karnak, Lond. z.
j.

Jonas Dahl, Er Jehovadyrkelsen af aegyptisk Oprindelse?
Kristian. 1881.

Het werk van Ebers, ofschoon thans voor een deel ver-

ouderd, en al bevat het hypothezen die de auteur zelf niet

meer zou verdedigen, verdient nog steeds geraadpleegd te

worden. Ook Pleyte heeft zijn vergelijking van den dienst

van Set met dien van Jahve reeds lang opgegeven. Lauih\

gissing is zeer onwaarschijnlijk en ook die van Eisenlohr,

al schijnt zij aanbevelenswaardiger, is verre van bewezen.

G. liaiolinson behandelt op populaire wijs al de plaatsen

in 't O. T. die op Egypte betrekking hebben, naar de

volgorde der boeken in de geAvone vertaling en zonder

eenige critiek. Maspero neemt de veelbesproken lijst van

plaatsen in Palestina, door Sesonk veroverd, een lijst het

laatst door JBkm en Brugsch grondig bestudeerd, opnieuw
in behandeling. J. Dahl bestrijdt de meening dat het Jahvisme

van egyptischen oorsprong zou zijn.

Alf. Wïedemann handelt over „Die altesten Beziehungen

zwischen Aegypten und Griechenland," die hij niet vroeger

dan de 26^ dynastie wil plaatsen.

Over 't geen uit den egyptischen godsdienst in den

oud-christelijken is overgegaan zie men onder anderen S.

Sharpe, Egyptian Mythology and Egyptian Christianity
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'(Lond. 1863), dat met groote voorzichtigheid moet gebruikt

worden, en L. Conmdy, Die Egyptische Göttersage in

der christl. Legende (Wiesb. 1882), dat volkomen te ver-

trouwen is.



TWEEDE BOEK.

ALGEMEENE WERKEN OVER DE SEMIETEN.

E. Renan, Histoire générale et système comparé des>

langues sémitiques, 1^^ partie, 2^'^ Ed. Par. 1858. — Nou-

velles considérations sur Ie caractère général des peuples-

sémitiques et en particulier sur leur tendance au mono-

théisme^ Par. 1859. — La part des peuples sémitiques

dans 1' histoire de la civilisation, 5°^<^ Ed. Par. 1867. —
Vgl. F. Max Muller, Chips from a German "Workshop, vol. I.

JR. F. Grau, Semiten und Indogermanen in ihrer Beziehung
zu Peligion und Wissenschaft, Stuttg. 1864.

Fried. Muller
, Indogermanisch und Semitisch^ Ween. 1870.

—
Vgl. zijn Allg. Ethnographie, p. 437 vgg.

D. Chivolsohn, Die semitischen Völker. Versuch einer-

Characteristik, Berl. 1872.

J. G. Muller, Die Semiten in ihrem Yerhaltniss zu Cha-

miten und Japhetiten, Baz. 1872.

E. ScJirader, Die Abstammung der Chaldaer und die Ur-

sitze der Semiten in Zs. der d. Morgenl. Gesellsch.

XXVII, 1873, p. 397 vgg.

M. J. de Goeje, Het vaderland der Semietische volken. Rec-

torale Kedevoering in Jaarb. der Rijks-Universiteit te

Leiden, 1881—82.

F. Hommel, Die Semiten und ihre Bedeutung für die Kul-

turgeschichte, Leipz. 1881. — Die semitischen Yölker
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und Sprachen, Versuch einer Encyclopadie der semiti-

schen Sprachs- imd Altertumswissenschaft. I Bd. I. Die

vorsemitischen Kuituren in Aegypten und Babylonien.

Leipz. 1883. Niet verder verschenen.

J. Halévy^ Mélanges de critique et d' histoire relatifs aux

peuples sémitiques, Par. 1883.

Bovengenoemde werken bevatten min of meer uitvoerige

studiën ter karakterizeering der zoogenaamd semietische

volkenfamilie, bijzonder haar taal en godsdienst. B,enan'%

hypotheze van een oorspronkelijke neiging tot monotheïsme

•der Semieten zal thans waarschijnlijk door geen bevoegde
meer worden aangenomen. Ik heb haar reeds bestreden in

„de Gids," febr. 1862. Qrau staat geheel op een verouderd

supranaturalistisch standpunt. Hoe vernuftig de oplossingen

van het vraagstulc door Chtvolsohn en J. G. Muller ook

zijn mogen, zij hebben terecht weinig instemming gevonden.

Hommel en JSalévy, ofschoon zij, wat het akkadisch o£

sumerisch probleem betreft, lijnrecht tegenover elkander

«taan, zijn, altijd leerzaam en beschikken over een grooten

rijkdom van kennis, maar hun dik"\vijls zeer paradoxale

stellingen en combinaties zijn niet zelden meer verrassend

dan overtuigend. De gissingen van 8chrader en de Goeje

over het stamland der Semieten hebben een hoogen graad

van waarschijnlijkheid en verdienen althans ernstige over-

weging.

BABEL—ASSUR.
TIJDSCHRIFTEN EN VERZAMELINGEN.

!Zeitschrift für Keilschriftforschung, von Hommel und Bexold^

I—IL Leipz. 1884 vg., vervangen door:

Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Geblete, von 6.

Bezold. Leipz. 1886 vgg. Berlin 1892 vg.
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Kevue d'Assyriologie et d'Archéologie oriëntale, par J..

Ojjpei't, E. Ledrain et L. Heu^ey^ Par. 1884 vgg.

The Babylonian and Oriental Record, bij Terrien de Lacou-

perie, Lond. 1886. vgg.

Beitrage zur Assyriologie und vergleicli. semitischen Sprach-

wissenschaft, von Fried. Delüzsch und Paul Haupt, Leipz..

1889 vgg.

J. Halévy, Recherches Bibliques. Thans vervangen door

zijne Revue Sémitique d'épigraphie et d'histoire ancienne,,

Recueil trimestriel. Par. 1893.

Johns Hopkins' University Circulars.

V. Revülout, Mélanges assyro-babyloniennes, 1889 vgg.

Behalve in deze tijdschriften, organen van verschillende

richtingen en scholen der Assyriologie, en die onmisbaar

zijn om op de hoogte der nieuwste ontdekkingen te blijven,,

vindt men ook artikelen, die de babylonisch-assyrische oud-

heid en godsdienst betreffen in de grootere orientalistische-

en zelfs algemeene tijdschriften van Europa en Amerika,,

zooals het Journal Asiatique, het Journal des Savants, het

Journal of the R. Asiatic Society, Hebraica; het Journal

of the American Oriental Society, de Revue de l'Histoire

des Religions, de Handelingen der verschillende Internati-

onale Congressen van Oriëntalisten en een menigte andere,,

doch vooral in de Transactions en de Proceedings of the

Society of biblical Archaeology en de Mittheilungen aus.

den Orientalistischen Sammlungen der K. Museen zu Ber-

lin. De Zeitschrift fiir Assyriologie geeft evenals haar

voorgangster, de Zeitschrift für Keilschriftforschung een

zoo goed als volledige bibliografie. Die van Kauleii, in zijn;

later aan te halen werk, ook zeer volledig en chronologisch,,

loopt tot 1882 en sluit dus bijna bij eerstgenoemde aan.
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Het SUMERISCH-AKKADISCHE VRAAGSTUK.

F. Lenorinant, Etudes accacliennes, 3 vol. Par. 1873— 1882.

— Lettres assyriologiques, 2^^ série, Par. 1872. — La

Magie chez les Chaldéens
'

et les origines accadiennes,

Par. 1874 ; Chaldaean Magie, its origin and development,

Lond. 1877. — Etudes sur quelques parties des syllabaires

cunéiformes. Par. 1876. La langue primitive de la Chaldée

et les idiomes touraniens, Par. 1874.

</. Halévy, Observations critiques sur les prétendus Toura-

niens de la Babylonie^ Journ. Asiat. juin 1874. — La

nouvelle évolution de rAccadisme, Par. 1876 en 1878. —
Aperyu grammatical de l'alloplionie assyro-babylonienne,

Leid. 1884.'

J. Oppert, Sumérien ou rien. Journ. Asiat. 1875, p. 442—508.

— Etudes sumériennes. Par. 1876.

E. Schreide?^, Ist das Akkadische der Keilschrifttexte eine

Sprache oder eine Schrift? in ZS. der d. morgenland.'

Gesellsch. XXIX, I, 1875. — Zur Frage nacli den

Ursprungen der altbabylonischen Cultur, K. Preuss. Akad.

d. Wissensch. Berl. 1884. —
Daartegen J. Halévy in

Revue Critique, 14 en 21 Juli 1884.

Stanilas Guyarcl, La question Suméro-accadienne, in Revue

de l'Hist. des relig. t. Y, 1882, p. 253.

Paul Raupt, Die sumerisclien Familiengesetze, Leipz. 1879. —
Akkadische und sumerische Keilschrifttexte, I—lY, Leipz.

1881 vgg.
— Die Akkadische Sprache, m. Anhang von

O. Donner, Ueber die Yerwandtschaft des Sumerisch-

akkadischen mit den Ural-altaischen Sprachen, Berl.

1883. — The Babylonian Woman's Language, in Amer.

Journ. of Philology, Yol. Y., n°. 1.

H. WincMer, Sumer und Akkad, in Mitteil. d. akadem.-

orientalischen Yereins, Berl. 1887.
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C. F. Lehmann^ Die Existenz der sumerischen Sprache, in

Samassumukin, (zie onder!) p. 57— 173.

Bovenstaande opgaaf bevat alleen de werken, die zich

uitsluitend met het Sumerische vraagstuk of met de taal

der oude bewoners van Babylonië bezighouden. Ook in de

andere assyriologische werken, vooral de geschiedkundige,

wordt daarover nu en dan opzettelijk gehandeld. Zie ook

Delitzsch^ Grammatik, p. 61—71, Hommel in verscheidene

zijner werken, vooral : Die Semitischen Völker und Sprachen,

I, p. 266— 326 en Geschichte, p. 237 vgg., Tiele^ Geschichte,

p. 59 vgg. Tegenover HaUvy^ Guyard, thans ook Delitzsch,

Pognon en Téloni zijn al de andere Assyriologen, hoe ook

hun meeningen over den naam en het karakter der oude

taal uiteenloopen, eenstemmig van oordeel dat zij een niet-

semietische en niet kunstmatige is.

SPIJKERSCHRIFT.

J. Menant, Les noms propres assyriens, Par. 1861. — Les

écritures cunéiformes. Par. 1864. — Le syllabaire assyrien,

Par. 1869—1873.

P. Glaize, Les inscriptions cunéiformes et les travaux de

M. Oppert, Metz et Par. 1867.

JE. Sckrader, Die Basis der Entzifferung d,er assyrisch-

babylonischen Keilschrifttexten, in ZS. der d. morgenl.

Gesellsch. XXni, in, 1869.

Fried. Belüzsch, Assyrische Lesestücke, 3 Aufl. Leipz.

1885.

F. de Chossat, Classification des caractères cunéiformes

babyloniens et ninévites. Par. z.
j.

A. Amiaud et L. Méchineau, Tableau comparé des Écri-

tures babylonienne et assyrienne, archaïques et moderneS;

Par. 1887.
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B. E. Brünnoiv, A classified List of all cuneiform ideo-

graphs, Leid. 1889.

Nevens deze werken over het Spijkerschrift, die slechts

de belangrijkste over dit onderwerp zijn, en waarvan de

verhandeling van Sclirader vooral aanbeveling verdient en

de lijsten van Delüzsch en Brünnoiv onschatbare diensten

hebben bewezen, kunnen ook de vroeger aangehaalde alge-

meene werken van de Bosny en Bergen- worden geraadpleegd.

Men zie ook de spraakkunsten.

TAAL- EN LETTERKUNDE.

Spraakkunsten van Opjyert (1860^ 2"^ dr. 1867), Menant

(1868), Sayce (Comparative 1872. Assyrian 1875), G. Bertiii

(Abridged Grammars of the languages of the cuneiform

inscriptions, 1888, oppervlakkig en naar twijfelachtige

methode), Fried. Delitxsch, (Assyr. Grammatik, Berl. 1889,

die de vroegere in bruikbaarheid en wetenschappehjke
waarde overtreft). Prolegomena van Bezold (Weenen, 1887)

en van Haupt (Journ. Amer. Oriënt. Society vol. XIII,

1887).

Een volledig woordenboek van 't Assyrisch bestaat nog
niet. E. Norris, Assyrian Dictionary, I—III, 1868—1872

geeft slechts de werkwoorden en is bovendien geheel ver-

ouderd. Delüzsch, Assyrisches 'Wörterbuch heeft het sedert

1887 nog slechts tot drie afleveringen en niet verder dan

J«C gebracht. Een korter en volledig woordenboek is door

den schrijver beloofd. De glossariën achter uitgegeven teksten

of chrestomathieën moeten tot nog toe in de leemten voor-

zien. Het uitgebreidste is dat van J. N. Sirassmaier,

Alphabet. Verzeichniss der assyrischen und akkadischen

Wörter im IP^ Bande der Cuneif . Inscriptions of "VV. A. (Leipz.

1882), dat echter alleen de woorden door tal van plaatsen
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opheldert, maar, behalve in 't begin, de beteekenis in het

Duitsch niet aangeeft. Stan. Guyard, Notes de Lexicographie

assyrienne (Par. 1883) bevatten kostelijke bijdragen tot de

kennis van 't Assyrisch. Andere hulpmiddelen zijn:

A. H. Sayce, Lectures on the Assyrian Language and Syl-

labary, Lond. 1877.

G. Evans, An Essay on Assyriology, Lond. en Edinb. 1883.

K. L. Tallqvist, Die Sprache der Contracte Nabuna'id's,

mit Berücksichtigung der Contr. Nebukadnezar's und Cy-

rus', Helsingf. 1890.

Th. G. Finches, Texts in the Babylonian Wedgewriting,
Lond. 1882.

Bruto Teloni, Crestomazia assira con paradigmi gramma-

ticali, Roma, Firenze, Torino 1887 (Society asiat. ita-

liana).

Abel und Winclder, ICeilschrifttexte zum Gebrauch bei

Vorlesungen, Berl. 1890. — Wïnckler, AUbabylonische

Keilschrifttexte, z. Gebr. bei Vorles., lithograph. von Eug.

Bohden, Leipz. 1892.

A. Delattre, Les Inscriptions historiques de Nineve et de

Babylone^ Gand, 1879.

A. JS. 8ayce, Babylonian Literature, Lond. z.
j.

G. Bexolcl, Kurzgefasst. Ueberblick über die babyion.-assyr.

Literatur, Leipz. 1886. — Catalogue of the cuneiform

Tablets of the Kouyunjik Collection of the Brit. Museum^
Yol. I, Lond. 1889. — Die Fortschritte der Keilschrift-

forschung in neuerer Zeit, Hamb. 1889 (Virchow u.

Holtzendorff).

B. Teloni^ Libri, Documenti e Biblioteche nell' antica Meso-

potamia, Fir. 1890.

Bezold's overzicht geeft onder bescheiden titel een hoogst

nauwkeurige, bijkans volledige; opsomming van de geheele
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rijke babylonisch-assyrische literatuur, die reeds toegankelijk

is ; een onwaardeerbaar boek om na te slaan. Het werkje

van Sayce is aantrekkelijk van vorm, maar men zij op zijn

hoede tegenover de vernuftige, doch hoogst onzekere gis-

singen, waarin deze geleerde behagen schept. Tegen eene

daarvan, het bestaan van openbare bibliotheken in Assyrië,

is de verhandeling van Teloni gericht.

UITGEGEVEN TEKSTEN.

De groote uitgaven van, teksten zonder transscriptie of

vertaling zijn alleen voor Assyriologen toegankelijk. Daartoe

behooren in de eerste plaats de vijf deelen door Sir H.

Raivlinson, achtereenvolgens met Norris, Smüh en Plnches

uitgegeven, de vrij onnauwkeurige bloemlezing van Lenor-

mant^ Haiqjfs keurige uitgaaf van de Zontvloedsage, de

Miscellaneous Texts van S. AMen Smith^ die zeer de sporen
van overhaasting dragen, de voortreffelijke Babylonische

Texte van J. N. Strassmaier en B. T. A. Evetts, die hon-

derden documenten uit den tijd van Nebukadrezar, Avil-

Maruduk, Nergalsarusur, Labasimaruduk, Cyrus, Kambyzes
en Darius in het licht gaven, B. F. Hat'per^s Assyrische

en Babylonische brieven, Heitzey^s uitgave van de door

de Sar'xec ontdekte monumenten en Hilprechfs uitgave van

de teksten door de amerikaansche expeditie van Philadelphia

te Sippar gevonden, beide modellen in hun soort, en ver-

scheidene van minder belang. Ook moeten daartoe gerekend
worden de uitgaaf der te El-Amarna gevonden brieven, van

die te Berlijn en Bulak door Wïnckler en Abel, van die

in 't Britsch Museum door Bexold en Bitdge, maar bij de

laatste is een omstandige inhoudsopgave gevoegd en boven-

dien heeft Bexold ze in zijn „Oriental Diplomacy" (Lond.

1893) gelransscribeerd en heeft Halévy in het Journ. Asia-
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tique van 1890, 1891 en 1892 een volledige transscriptie

•en vertaling van alle beproefd, die boven de vertaling van

Sayce in dé „Records of the Past" de voorkeur verdient.

Vertalingen van enkele brieven, o. a. diOov ZimmernQn.DelaUre

zijn in tijdschriften verspreid. Deel I, III, V^ VII, IX enXI van

de genoemde verzameling en de zes verschenen deelen der

nieuwe serie bevatten vertalingen van een groot aantal

teksten, vertalingen zeer ongelijk in waarde en nauwkeurig-
heid en die vooral wat de oudste deelen betreft met groote

behoedzaamheid moeten gebruikt worden. Wij laten thans

een lijst volgen van de voornaamste tot nog toe uitgegeven :

Teksten met vertalingen of vertaalde Teksten

a. Historische.

Eberhao'd Sclirader, in Verbindung mit L. Abel, C. Bezold,

P. Jensen, F. E. Peiser, H. Winclder, Keilinschriftliche

Bibliothek, Sammlung von assyr. u. babyion. Texten in

Umschrift und Uebersetzung, III Bde. Berl. 1889—1Ó92.

I. M. Price, Introduction into the Inscriptions discovered

by Mons. E. de Sarzec, Munich 1887.

J. Menant, Inscription de Hammourabi, roi de Babylone,

Par. 1863.

E. Schrader, Die Keilinschriften am Eingange der Quellgrotte

des Sebeneh-Su, (K. Acad. d. Wiss.) Berlin 1885.

W. Lot'z, Die Inschriften Tiglatpilesar's I. Transscr. Ueber-

setz. Kommentar, Leipz. 1882.

S. A. Strong, Four Cuneiform Texts, J. E,. A. S. 1892,

p. 337 £P. Teksten uit den tijd van Asurbelkala, Maru-

duk-balatsu-ikbi en JSTabü-sum-iskun.

H. V. Hilprecht^ Freibrief ISTebukadnezar's I. Leipz. 1883.

H. Lhotzky^ Die Annalen Asurnazirpal's, Miinch. 1885.

V, Sckeil, Inscription archaique de Samsi-Ramman IV,
transcr. trad. commenté. Par. 1889.
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P. Rost, Die Keilschrifttexte Tiglatpilesar's III. Bd. I. Einl.

Transscr. Uebers. u. s. w. Bd. II. Autographirte Texte,

Leipz. 1893.

Oppert et Menant, Les Fastes de Sargon (grande inscrip-

tion des salles du palais de Kliorsabad) Par. 1862.

J. Menant, Inscriptions des revers de plaques du palais de

Khorsabad, Par. 1865.

D. G. Lyon, Keilschrifttexte Sargon's, herausgegeb. umschrieb.,

übers. u. erklart, Leipz. 1883.

E. Schrader, Die Sargonstele des Berliner Museums, BerL

1882.

JS. Wïnekler, Die Keilschrifttexte Sargon's. Bd. I. EinL

Umschr. Uebers. Wörterverzeichn. Bd. II. Texte autogra-

phirt von Abel. Leipz. 1889. Ygl. Dissertatie Inauguralis^

Berl. 1886.

G. Smith, History of Sennacherib, transl. from the cuneif.

inscriptions. Ed. by Sayce, Lond. and Edinb. 1878.

B. Hörning, Das sechsseitige Prisma des Sanherib, übers.

und umschr. Leipz. 1878,

H. Pognon, L'Inscription de Bavian (Biblioth. de l'Ecole

des hautes Etudes) Par. 1879/80.

B. Meissner und P. Bost, Die Bauinschriften Sanherib's

Leipz. 1893.

E. A. Budge, The History of Esarhaddon, Lond. 1880.

E. Schrader, Inschrift Asarhaddon s K. v. Ass. gefunden
zu Sendschirli, autograph. von L. Abel. (Mitteil. der

Oriental. Sammlungen der K. Museen zu Berlin XI), BerL

1893.

S. A. Streng, On an unpublished Cylinder of Esarhaddon^

„Hebraica" 1892, p. 110 ff. Vgl. G. A. Bartoniu „Pro-

ceedings of the Amer. Oriental Soc." 1891.

G. Smith, History of Assurbanipal, Lond. 1871.

S. Alden Smith, Die Keilschrifttexte Asurbanipal's, Transscr.

Uebers. Komment. u. Glossar, Leipz. 1887— 1889.

F. Hommel, Zwei Jagdinschriften Asurbanipal's, Leip. 1879.
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S. A. Strong^ Two Edicts of Asurbanipal, J. R. As. Soc.

1889.

C. F. Lehmann, Samassumukin, K. v. Babylonien. Inschriftl.

Material über d. Beginn seiner Regierung. Leipz. 1892.

Vgl. Dissertatio inaugur. Monach. 1886.

Joh. Flemming, Die grosse Steinplatteninschrift Nebukad-

nezar's II. Götting. 1883.

H. Pogno7i, Les inscriptions babyloniennes de WadiBrissa,

Par. 1887. Vgl. Hüprecht, in ZS. f. kirchl. Wissensch.

u. kirchl. Leben, Hft. IX, 1889, p. 491 ff.

J. F. X. O'Connor, Cuneif. Text of a Cylinder of Nebii-

chadnezzar, Woodstock College (America) 1885.

B. Teloni, Un' Iscrizione di Neriglissar, transcr., tradotta

e commentata. Roma 1889.

b. Bechtsivezen.

Oppert et Menant, Documents juridiqiies de l'Assyrie et de

la Chaldée, Par. 1877.

F. E. Peiser, Keilschriftl. Acten-Stücke aus babyion. Stadten,

Berl. 1889. —
Jurisprudentiae babylonicae quae super-

sant, Cöthen, 1890. — Babylonische Vertrage des Briti-

schen Museums, nebst einem jurist. Excurs v. J. Kohier,

Berl. 1890. — J. Kohier, und F. Peiser, Aus dem baby-

lonischen Rechtsleben, I, Leipz. 1890. II, 1891.

A. Boissier, Recherches sur quelques contrats babyloniens.

Par. 1890.

Tallqvist, Babylonische Schenkungsbriefe, Helsingf. 1891.

B. Meissner, Beitrage zum altbabylon. Privatrecht, Leipz.

1893.

c. Eigenlijk Religieuze.

E. Bchrader, Die HöUenfahrt der Istar, nebst Proben assy-

rischer Lyrik, Giessen, 1874. Zie onder Alf. Jeremias.
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P. Haupt, Der babylonische Sintflutbericht, transscr. u. übers.

in Schrader^s Keilinschr. u. d. A. ï. ^.

J. Halévy, Documents religieux de 1'Assyrie et de la Baby-

lonie, texte, transcription en caractères liébraiques, traduc-

tion, commentaire. Par. 1882.

H. Zimmenij Babylonische Busspsalmen, umschr. übers. u.

erklart, Leipz. 1885.

Alf. Jeremias, Die Höllenfahrt der Istar, Leipz. 1886. —
Izdubar-Nimrod. Eine altbabylonische Heldensage, Leipz.

1891 (korte samenvatting van den inhoud van het Epos).

Joh. Jeremias, Die Cultustafel von Sippar, Leipz. 1889.

De boven aangehaalde historische en juridische teksten

bevatten belangrijke bijdragen tot de kennis van den baby-

lonisch-assyrischen godsdienst, omdat
zij voor 't grootste

deel aanroepingen aan de godheid en lofprijzingen van ver-

schillende goden bevatten, of, wat de tweede soort betreft,

onder hun bescherming gesteld worden. Zijn de afzonderlijke

uitgaven van vertaalde godsdienstige teksten niet talrijk,

men vindt er verscheidene vertaald in eenige van de na te

noemen werken, die over den godsdienst handelen, zooals

Smitk-Sayce, Chaldaean Genesis, Jensen's Kosmologie en

andere.

WERKEN OVER OUDHEDEN EN KUNST.

Behalve de groote plaatwerken van Botta en Place, Layarcl,

en andere, de schoone reproductie der bas-reliefs van de

poorten van Balawat en der oudheden door de Sarzec te

Tello gevonden, komen vooral hier in aanmerking:

Sir Austm Layard, Nineveh and its remains, Lond. 1848.

Discoveries among the ruins of Mneveh and BabyIon,

Lond. 1853. —
Vgl. L. F. Janssen, Over de ontdek-

kingen van Nineveh, Utr. 1850.
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F. Finxi, Ricerche per lo studio dell' antichita assira,

Torin. 1872.

G. Smith, Assyrian Discoveries, an account of explorations

in 1873—74. Lond. 1875.

F. Kaulen, Assyrien und Babylonien, Freib. i. Br. 1882.

E. Ledrain, Les antiquités chaldéennes du Louvre, Par.

1882.

J. Menantf Nineve et Babylone (107 gravures) Par. 1887.

G. Perrot et C. Chijnex,, Histoire de l'Art dans Tantiquité,

t. II. La Chaldée. 1'Assyrie. Par. 1882.

Joaeh. Menant, Notice sur quelques cylindres orientaux,

Par. 1878. — Sur quelques empreintes de cylindres du

dernier empire de Chaldée, Par. 1879. — Empreintes de

cactiets assyro-chaldéens, Par. 1882. — Les •

pierres

gravées de la Haute Asie, 1"^*^ partie, Chaldée, Par. 1884.

— Collection de Clercq. Catalogue méthodique et raisonné,

publ. par M. de Clercq avec la coUaboration de M. J".

Menant, Paris 1885.

Layard^s bekende geschriften hebben, als getrouw verhaal

zijner gewichtige ontdekkingen, blijvende waarde. Zoo ook

dat van George Smith. Xauleii's boek is een vlijtige com-

pilatie, van behoudend katholiek standpunt geschreven en

zonder eenige critiek, maar nauwkeurig. Perrot en Chipiez

maken wel de kunstgeschiedenis tot hun hoofddoel, maar

brengen haar met geschiedenis, oudheidkunde en godsdienst

in verband
;
hun pogingen om den vermoedelijken vorm der

oude tempels uit dien der ruïnen en andere gegevens op
te maken, verdienen zeer de aandacht. Hoogstbelangrijk is

de verzameling de Clercq, meest cylinders waarop gods-

dienstige, althans mythologische onderwerpen zijn afgebeeld.
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WERKEN OVER ASTRONOMIE EN GEOGRAFIE.

Ed. Frlir. von Eaerdtl, Astronomische Beitrage zur assy-

rischen Chronologie, Wien, 1884.

J. Oppert, Die astronomischen Angaben der assyrischen

Keilschrift (Kais. Akad. d. Wissensch.) Wien, 1885 April.

G. Bilfinger, Die astronomische Doppelstunde^ Stuttg. 1888.

J. N. Strassmaier und J. Epjnng, Astronomischesaus BabyIon,
oder das Wissen der Chaldaer über den gestirnten Himmel,
Freib. i. B. 1889.

J. Oppert, Un annuaire astronomique babylonien, Traduit en

partie en Grec par Ptolémée, Par. 1890.

E. Mahler, Der Kalender der Babylonier (Kais. Akad. Wien)
I und II, Marz u. Nov. 1892.

Fried. Belitzsch, Wo lag das Paradies? Leipz. 1881.

A. Belattre, Esquisse de Géographie assyrienne, Brux. 1883.
— L'Asie occidentale dans les inscriptions assyriennes

(Rev. d. questions scientifiques, Octobre) 1884. — Encore

un mot sur la géographie assyrienne (ibid. Avril) 1888.

L. A. Oher%iner, Divisione politica e militare dell' antica

Assiria. Trento 1884.

E. Schrader, Zur Géographie des assyrischen Reichs (Sitz-

ungber. der K. Akad.) Berlin, 1890.

Onder de bovengenoemde verdient vooral de aandacht wat

de Weener astronoom Mahler over de astronomische optee-

keningen der Babyloniërs, evenals over die der Egyptenaars

schreef, waarvan hij de uitkomsten in de aangehaalde en

andere kleine opstellen in de werken der Keiz. Akademie

van Weenen heeft openbaar gemaakt. Delitzsch geeft als

aanteekeningen op een redevoering over de vrij onbelang-

rijke vraag, waar men oudtijds het paradijs plaatste, een

schat van bijzonderheden over de babylonische geografie, die

I. 26



398 BABEL-ASSim.

zijn werkje nog lang tot een nuttige vraagbaak zullen maken.

Ook Delattré's studiën, al kan men zich niet altijd met zijn

slotsommen vereenigen, verdienen de aandacht, vooral ook

die van Schrader.

ALGElStEEN-HISTOEISOHE WERKEN.

J. Kruger, Geschichte der Assyrer und Iranier, vom 13ten

bir zum Sten Jahrh. v. C, Frankf. 1856.

H. C. Rawlinson, Outlines of assyrian history^ from the

inscriptions of Nineveh, Lond. 1852.

J. Oppert^ Histoire des empires de . Chaldée et d' Assyrie

d'après les monuments, Versaill. 1865.

W. Wattenbach, Nineve und Babyion, Heidelb. 1868.

J. Menant, Annales des rois d'Assyrie, Par. 1874. — An-

nales des rois de Babylone, Par. 1875.

Geo. Smith, Assyria from the earliest times to the fall of

Nineveh, Lond. 1875. — The history of Babylonia; ed.

by Sayce, Lond. z.
j.

E. Schrader, KeiHnschriften und Geschichtsforsohung, Giessen

1878.

F. Mürdter, Kurzgef. Geschichte Babyloniens und Assy-

riens, Stuttg. 1882.

2® Aufl. revidirt u. grösstenteils neu bearbeitet von

Fried. Delüsch, Calw en Stuttg. 1891.

Frit:!o Hommel, Geschichte Babyloniens und Assyriens, mit

Abbild. u. Karten (Onckensche Sammlung), Berl. 1885.

Gius. Brunengo, L' Impero di Babilonia e di Nineve, secondo

i monumenti cuneiformi comparati colla Biblia, 2 vol.

Prato 1885. — Appendice. La Cronologia biblico-assira,

ibid. 1886.

C. P. Tiele, Babylonisch-assyrische Geschichte, 2 Tle. Gotha

1886—8.

Hugo WïncMer, Geschichte Babyloniens und Assyriens,

Leipz. 1892.
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Hugo WïncJder, Untersuchungen zur alt-orientalischen Ge-

schichte, ibid. 1889.

Altorientalisclie Forschungen, I. Leipz. 1893.

2j. A. Ragozin, Chaldaea, Lond. and N.Y. 1887. — Assyria,

ibid. 1888.

JE. Schrader, Zur Kritik der chronolog. Angaben des Alex-

ander Polyhistor n. des Abydenus (K. Sachs. Gesells. d.

Wissensch.) Leipz. 1880. — Die keilinschriftliche Baby-
lonische Königsliste (K. Preuss. Akad.) Berl. 1887.

L. Heuzey, Le roi Dounghi è Tello d' après les découvertes

de M. de Sarzec, Par. 1886.

A. Delatire, Les Chaldéens jusqu' h la formation de Fem-

pire de JN'abuchodonosor, Par. 1877. 2° éd. augment.

Louv. 1889. Ygl. H. Winclder^ Untersuchungen (z. boven)

en Plagiat ? Leipz. 1889.

Gius. Massaroli, Phul e Tuklatpalasar II, Salmanassar V e

Sargon, Roma 1882.

P. Haupt, The battle of Halülê, Andover Rev. 1886, p.

542 ff'.
— Wateh-Ben-Hazael, Prince of the Kedarenes,

Hebraica Vol. I. n°. 4.

W. Robertson Smith, Ctesias and the Semiramis Legend,

Engl. Histor. Review, Apr. 1887.

Vict. Floigl, Cyrus und Herodot, Leipz. 1881.

A. Delattre, Cyrus dans les monuments assyriens, 1890?

R. Schitbert, Herodots Darstellung der Cyrussage. Bresl. 1890.

O. Bru7iengo, Il Nabucodonosor di Giuditta. Disquisizione

biblico-assira, Roma 1888.

J. Oppert, Mémoire sur les rapports de l'Egypte et de l'As-

syrie dans l'Antiquité, Par. 1869.

Jï. Zimmern, Die Assyriologie als Hülfswissenschaft für d.

Studium des A. T. u. des klassischen Altertums, Königsb.

1889.

JE. Bonnet, Les Découvertes assyriennes et le livre de* la

Génèse Par. 1884.
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B. G. Lyon, Assyriology and the Old Testament, Unitarian

Eev. Dec. 1887, p. 593 ff.

De reeds genoemde algemeene geschiedwerken van Lenor-

mant en Maspero behandelen natuurlijk ook de babylonisch-

assyrische geschiedenis, doch zijn op vele punten verouderd.

Buncher is bij 't gebruiken der bronnen voor dit gedeelte

zijnerGeschichte des Alterthums minder critisch dan gewoonlijk.
Ed. Meye7' kan met vertrouwen geraadpleegd worden. Van
Vald. Schmidt geldt ook hier wat van 't egyptologisch deel

van zijn werk gezegd werd. Het boek van Kruger is vol-

komen onbetrouwbaar. De schetsen van Rawlinsoh en Oeo.

Smith zijn overbodig geworden door de tweede uitgave van

Mürdter^s Compendium, dat eigenlijk het Averk van Fried.

Delüzsch is. Oppert en Menant gaven eigenlijk chronologisch

gerangschikte vertalingen van historische inscripties, die, hoe

onnauwkeurig en onvolledig ook, zooals bij den toenmaligen

stand der .wetenschap wel niet anders mogelijk was, toch

haar nut hadden, maar thans door de boven aangehaalde

Keilinschriftliche Bibliothek van Selirader ^^Xlo, beteékenis

verloren hebben. Tegen de onnauwkeurige methode der toen-

malige Assyriologen kwam in 1876 A. von Gutschmid op
in zijn „Neue Beitrage zur Geschichte des alten Orients

"
en

richtte zijn aanval tegen den minst schuldigen van allen,.

Eb. Schrader, die hem in het bovengenoemde werk op verre-

weg de meeste punten zegevierend weerlegde. Intusschen is

V. Gutschmid's filippika niet zonder goede uitwerking geweest.

De geschiedwerken van Hommel en Tiele dragen het ver-

schillend karakter van de verzamelingen waartoe zij behooren ;.

het eerste geeft een omstandig verhaal met inlassching van

talrijke vertahngen en met afbeeldingen, het tweede vat het

geschiedverhaal korter samen en is vooral bestemd de bronnen

te doen kennen en kritisch te ziften. De eerstgenoemde is

zeer uitvoerig over de oudste tijden, de laatstgenoemde, voor

die periode sceptischer, houdt zich meer opzettelijk met de
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latere geschiedenis bezig; beide werken vullen elkander

zoodoende aan. Het doel van Pater Brunengo''s werk wordt

reeds op den titel vermeld, harmonistiek op geloovig roomsch-

katholiek standpunt ;
maar het rust in elk geval op degelijke

kennis van de spijkerschriftteksten. Ook Wïncider is met

de bronnen volledig vertrouwd en al wat hij schrijft onder-

scheidt zich door groot vernuft en oorspronkelijkheid, maar

hij plaatst dikwijls de gewaagdste hypothezen op éene lijn met

de best gestaafde resultaten. Zijn werk wil niet meer dan

een breede schets zijn en daarom wordt niet haar de bronnen

verwezen.

De in de tweede rubriek vermelde geschriften betreffen

bijzondere punten ;
de laatste rubriek geeft de titels van

•enkele werken die over 't verband tusschen de assyrische,

egyptische en oud-testamentische studiën handelen.

GODSDIENST.

F. Munter^ Eeligion der Babylonier, Kopenh. 1827.

E. Hincks, The Assyrian Mythology (Transact. E,. Irish

Acad. Vol. XXni.) Dublin 1855.

C P. Tiele, Vergehjkende Geschiedenis, 2® Boek. — Geschie-

denis van den godsdienst tot aan de heerschappij der

wereldgodsdiensten, 2® Hoofdst. Fransche uitg. p. 87 vgg.— De vrucht der Assyriologie voor de vergelijkende geschie-

denis der godsdiensten, Amst. 1877. (Duitsch van K.

Friederici, Leipz. z. j.)
— La Déesse Istar dans Ie mythe

babylonien. Leid. 1884. — De Hoofdtempel van Babel

en die van Borsippa naar de Opschr. van Nebukadrezar

H. (K. Akad. v. "Wetensch.) Amst. 1886. Korte samen-

vatting, in Zeits. f. Assyriol. 1887, p. 179 vgg.
— De

beteekenis van Ea en zijn verhouding tot Maruduk en

Nabü (K. Akad. v. Wetensch.) Amst. 1887.

F. Lenormant, Essai de Commentaire des fragments cos-



402 BABEL-ASSUR.

mogoniques de Bérose, Par. 1872. — La légende de

.. Sémiramis, Par. 1873. — Le Déluge et 1'Epopée baby-

lonienne, Par. 1873. — La divination et la science des

présages chez les Chaldéens, Par. 1875. Chaldaean Magic^
its origin and development, with considerable additions

by the author, Lond. (1877.) Les dieux de Babylone
et de l'Assyrie, Par. 1877. — Les Origines de rHistoire^

2""° Ed. Yol. I. La création de Thomme et le déluge. Par..

1880. Vol. II, I. II. L'Humanité nouvelle et la dispersion

des peuples, Par. 1882. 1884.

J. Oppert, L'immortalité de l'^me chez les Chaldéens, Par.

1875. — Pragments mythologiqueS; in de Histoire d'Is-

rael van E. Ledrain. — Le Poème chaldéen du déluge,.

Par. 1885.

Geo. Smith, The Chaldaean account of Genesis, Lond. 1875.

(Vgl. Sayce in Academy, 1 Jan. 1876. Hoogduitsche

vertaling van H. DeUtxsch, met aanteekeningen en toe-

voegsels van Fried. Delitzsch, Leipz. 1877.)

Patel Haupt, Der keilinschriftliche Sintflutbericht, Leipz.

1881. (Vgl. Ed. Sitess, Die Sintfluth, Leipz. 1883.)

A. H. Sayce (Hibbert) Lectures on the Religion of the an-

cient Babylonians, Lond. and Edinb. 1887. (Vgl. Halêvif

in E,ev. de 1'Hist. des Rel. 1888.)

Alf. Jeremias, Die babylonisch-assyrischen Vorstellungen

vom Leben nach dem Tode, Leipz. 1887.

P. Jensen, Die Kosmologie der Babylonier. Studiën und

Materialien. Strassb. 1890. (Vgl. Halévy in Rev. de l'Hist.

des Rel. 1890.)

Munter s werk, merkwaardig voor zijn tijd, is nog geschre-

ven vóór de groote ontdekkingen der Assyriologie, dat van

Bincks is daarvan^ wat dit onderwerp betreft, de eerste

vrucht. De talrijke geschriften van Lenormant getuigen van

uitgebreide kennis, scherpzinnig vernuft en groote belezen-

heid, maar lijden aan gebrek aan critiek door overhaasting.
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Belit^scTi' uitgave van 8mith Chaldeesche Genesis verdient

boven de Engelsche verre de voorkeur, om de grootere

juistheid der vertalingen en den rijkeren inhoud. Het karak-

ter van de Lezingen van Sayce komt veel overeen met dat

der werken van Lenormant
;
er is veel uit te leeren en

zij sporen

tot nader onderzoek aan, doch moeten met behoedzaamheid

gebruikt worden. Jensen^s Kosmologie is een voortreffelijke

studie, die, of ook sommige meeningen van den schrijver

tot rechtmatige twijfelingen aanleiding geven, als critische

bewerking der bronnen en door de uitstekende vertalingen

der teksten, groote waarde heeft. Het kleine geschrift van

Jeremias verdient zeer de overweging en moet vergeleken

worden met hetgeen Halévy over dit onderwerp in verschil-

lende tijdschriften heeft geschreven.



DERDE BOEK.

YooK-AziË.

Opschriften en Teksten.

Het voortreffelijke „Corpus inscriptionum seraiticarum
"

dat sedert eenige jaren in Frankrijk wordt uitgegeven en

waarvan het uit Fenicië afkomstige gedeelte Aoov E. Benan
bewerkt is, heeft alle vroegere dergelijke uitgaven in de

schaduw gesteld, niet alleen de mislukte proeven van Ha-

maJcer en van Meiej^ (Erklarung phönic. Sprachdenkmale,
1860 en Ueber die nabataischen Inschriften, 1863), maar

ook zelfs de voor hun tijd uitmuntende Monumenta Phoe-

niciae van Gesenius. Daarbij verdienen echter nog steeds

vergeleken te worden Renan, Mission en Phénicië, Gler-

onont Qanneau^ Mission en Palestine et en Phénicië (1881)

en de Vogüé, Syrië Centrale, Inscriptions sémitiques, Par.

1869. Evenzeer M. A. Levy, Phönizische Studiën, 4 stuk-

ken, Breslau, 1856— 1870, en Siegel und Gemmen mit

aram., phöniz. u. s. w. Inschriften, Breslau 1869. In het

eerste deeltje der Studiën wordt het groote opschrift op de

sarkofaag van Esmunazar behandeld, waarover men vooral

raadplege K. Schlottmann, Die Inschrift Eschmunazar's,

Königs der Sidonier, Halle 1868 (vgl. ald. de literatuur p.

9 vg. Eivald^s proeve van verklaring in de Abhandlungen
der K. Gesells. d. Wiss. v. Göttingen (1856) laat veel te

wenschen over). Ygl. ook de Vogüé, Mélanges d'Archéologie
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oriëntale, Par. 1868. Yan eenige bekende en reeds door

Renan en Berger behandelde opschriften, geeft G. Hnff-

mann^ Ueber einige phönikische Inschriften (Gött. Gesells.

d. Wissensch. 1889) een nieuwe verklaring, die zeer de

aandacht verdient. Een werk dat mij niet ter hand is: A.

Pellegrini, Studie d'epigrafia fenicia (Acad. d. Scienze di

Palermo, Torino 1891) wordt in 't Literarisches Centralblatt

1892, kol. 1210 vg. door A. S{ocm) zeer geroemd.

Over den Mesasteen zie men vooral B. Smend und A,

Socin^ Die Inschrift des Königs Mesa vori Moab, Freib.

1886 (m. Tafel), waarin de twijfelingen aan de echtheid van

Dr. Löwy voldoende weerlegd worden.

Yoor de Penicische taal vindt men den grootsten rijkdom

van gegevens bij Paul Schröder, Die Phönizische Sprache ;

Entwurf einer Grammatik nebst Sprach- und Schriftproben

(22 Tafeln. Halle, 1869).

vbrgelijk:ende studiën.

C P. Tiele^ Vergelijkende Geschiedenis enz. 3® Boek.

W. Graf Baudissin, Jahve et Moloch, Leipz. 1876.

Eh. Nestle, Die Israelitischen Eigennamen nach ihrer religi-

onsgeschichtlichen Bedeutung (gekrente Preisschrift), Haarl.

1876.

Fried. Baethgen, Beitrage zur semitischen Religionsgeschichte.

Der Gott Israels und die Götter der Heiden. Berl. 1888.

E. Achinard, Israël et ses voisins asiatiques (la Phénicie,

l'Aram et TAssyrie) Genève 1890.

B. D. Eerdmans, Melekdienst en vereering van hemellicha-

men in Israël's assyrische periode. Leid. 1891.

Het werkje van Nestle, ofschoon het niet rechtstreeks tot

deze rubriek behoort, is daaronder gerangschikt, omdat het-

geen daar van de israëlietische eigennamen gezegd wordt,

ook op die der naburige volken toepasselijk is en daarom
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ter vergelijking kan dienen. Baethgen staat op zeer behou-

dend standpunt en zijn apologetische redeneeringen kunnen

zich voor de rechtbank der critiek niet rechtvaardigen, of-

schoon hij somtijds met goeden grond eenige thans vrij

algemeen aangenomen meeningen bestrijdt, maar hij geeft in

kort bestek een juist en zoo goed als volledig overzicht van

'tgeen thans omtrent de gods-voorstellingen der vóor-aziatische

volken bekend is. Over den babylonisch-assyrischen gods-

dienst zwijgt hij. Ook het werk van J.c/2.maröJ geeft daarvan

een goede schets, die bovendien in aangenamen vorm is

gegoten. Eerdmans poogt te bepalen wat in de eerdiensten

in Juda die de profeten afkeurden, in de assyrische periode,

van israëlietischen en wat van vreemden oorsprong is. In

hoever wij met hem kunnen instemmen, blijkt uit den tekst.

FENICIERS BN KANAANEEES.

F. G. Movers, Die Phönizier, I. Untersuchungen über die

Eeligion und die Gottheiten der Phönizier. ü. Das phö-
nizische Alterthum, in 3 stukken. Bresl. 1841. Berl. 1849
— 1856. — Art. Phönizien in Erscli u. Oruher's Allg.

Encyclopaedie XXIY, p. 319—443.

Ph. Berger, art. Phénicie in Lichtenberger''^ Encyclopédie

des sciences religieuses, t. X.

R. Pietschmann, Geschichte der Phönizier (Oncken's Samm-

lung). Berlin 1889.

F. Jeremias, Tyrus bis zur Zeit Nebukadnezar's, Leipz. 1891.

F. Munter, Eeligion der Karthager en Der Tempel der

himmlischen Göttin zu Paphos, Kopenh. 1821.

O. Melt%er, Geschichte der Karthager, I, Berl. 1879.

K. B. Stark, Gaza und die philistaische Kuste, Jena 1852.

Al. Muller, Astarte (Kais. Akad. Wien) 1861 — Esmun

(ald.) 1864.

Het groote werk van Movers, dat in zijn tijd époque
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maakte, evenals zijn artikel in de Encyclopaedie, is thans

niet alleen verouderd, wat de daarin vermelde feiten, maar

ook wat de methode betreft. Over hoe groote geleerdheid

de schrijver ook beschikte, zijn gewaagde hypothezen en

stoute combinaties getuigen meer van vernuft dan van oor-

deel, en het beeld dat hij van den fenicischen godsdienst

ontwerpt is niet te vertrouwen. Munters geschriften lijden

niet aan 't zelfde euvel, maar zijn thans natuurlijk niet meer op

de hoogte der wetenschap. De geleerde studie van Siark

over Gaza bevat nog vele bladzijden die met vrucht bestu-

deerd kunnen worden, maar zijn hoofdstelling, dat de Filistijnen

Pelasgers zijn, heeft hij niet bewezen en zelfs niet waar-

schijnlijk kunnen maken. Pietschmcmn geeft in duidelijken

vorm de uitkomsten der jongste onderzoekingen, al is de

theorie, die zijn beschrijving van den fenicischen godsdienst

beheerscht, bij alle waarheid die zij bevat, eenzijdig. Meltzer

spreekt in dit eerste deel (alleen nog verschenen) niet over

den godsdienst der Karthagers. Over Sanchoniatlidn zie men,

behalve de reeds aangehaalde Studiën zur semitischen Religi-

onsgeschichte van W. Graf Bauclissin, I, p. 1—462, Bunsen

in Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte, V, p. 240 vgg.,

Ewald, Abhandl. über die phönizische Ansicht der "Welt-

schöpfung und den geschichthchen Werth Sanchoniathon's

(Gött. 1851), Be72an, Mémoire sur l'origine et Ie caractère

véritable de 1'histoire phénicienne de Sanchoniathon (Acad.

des Inscript. et B. L. XXIII, 1858, p. 241 vgg.). Wagen-

feWs Sanchoniathon's Urgeschichte der Phönizier (Hanov.

1836) is een letterkundig bedrog.

HIÏTIETEN.

Een volledig stel van de tot 1884 ontdekte zoogenaamd
Hittietische opschriften, bezorgd door W. H. Bylands, vindt

men in William Wright, The Empire of the Hittites (Lond.
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1884), waar tevens al wat de opsporing en de pogingen tot

verklaring van die opschriften betreft, is bijeengebracht.

Voortreffelijke afbeeldingen van de voornaamste monumenten

vindt men in het 4® deel van Perrot en Chijpiez Histoire

de 1'Art dans 1'antiquité. Die een kort overzicht wenscht

van de veelbesproken hypotheze van een machtig Hittieten-

rijk, dat zich over een groot deel van Yoor-Azië zou hebben

uitgestrekt, leze A. H. Sayce, The Hittites
;
the Story of a

forgotten Empire, Lond. 1888. Daartegen G. Hirschfeld, Die

Felsenreliefs in Klein-Asien und das Volk der Hittiter (K.

Akad. Berl. 1887). Op een eigenaardig standpunt staat de

geleerde Pater C. A. de Cara, die in een reeks artikelen in

de Civiltè Cattolica verschenen {Serie XV, Vol. I vgg.)

„Degli Hittim o Hethei e delle loro migrazioni" overal

sporen van dit volk tracht aan te wijzen, doch door ze alweder

met de Pelasgen te vereenzelvigen het eene raadsel door het

andere verklaart. F. E. Pelser's poging tot ontcijfering (Die

hetitischen Inschriften, Berl. 1892) heeft tot nog toe weinig

instemming gevonden. Voor de veelal met de Hittieten ver-

eenzelvigde Kappadociërs, die echter spijkerschrift bezigden,

zie men o. a. W. OoléniscJieff, Vingt-quatre tablettes cappa-

dociennes (St. Petersb. 1891).

JAHVE EN DE GODEN DER VOLKEN.

Het kan natuurlijk ons plan niet zijn een bibliografie te

beproeven van de ontzaglijk uitgebreide literatuur over de

geschiedenis, oudheid en godsdienst van Israël. Wij ver-

melden alleen de nieuwste, grootere geschiedwerken van

Kuenen (De godsdienst van Israël, Haarl. 1869—70. Volks-

godsdienst en "Wereldgodsdienst, Leid. 1882), Wellhausen

(Geschichte Israels, Berl. 1878. Gewijzigde uitgave onder

den titel van Prolegomena, ald. 1883. Geschichte Israels

und Juda's im Umriss, in Skizzen und Vorarbeiten I. en
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Encyclopaeclia Britannica), Stade (Geschichte des Volkes

Israël, in Oncken's Sammlung, Berl. I, 1887. II. 1888);

waarbij te vergelijken de in meer behoudenden geest geschre-

ven geschiedenis van B. Kittel (Geschichte der Hebraer, in

Perthes' Serie, Gotha 1888—92).
Over de door de latere profeten bestreden eerediensten in

Israël schreven o. a. H. Oort, De dienst der Baalim onder

Israël (Haarl. 1864) en Het Menschenoffer in Israël (ald.

1865) en L. Ferrière, Le Paganisme des Hébreux, jusqu'ii

la captivité de Babylone (Par. 1884); die, reeds blijkens

den titel, zich op geheel ander standpunt plaatst dan Oort.

Vgl. ook het vroeger aangehaalde werk van Eerdmcms.

Ten slotte noemen wij nog de volgende werken over

MYTHOLOGIE EN SAGENKUNDE.

A. Beroistein, Ursprung der Sagen van Abraham, Isaak und

Jakob. Kritische Untersuchung, Berl. 1871.

L Q-old%iher, Der Mythos bei den Hebraern und seine

geschichtliche Entwickelung, Leipz. 1876.

M. SchuUze, Handbuch der Ebraischen Mythologie. Nordhaus.

1876.

Paul Schoh, Götzendienst und Zauberwesen bei den alten

Hebraern und den benachbarten Yölkern, Regensb. 1877.

JuL Pojjper, Der Ursprung des Monotheismus, Berl. 1879.

J. Bergel, Mythologie der alten Hebraer, 2 Bde. Leipz. 1882.

K. Bitdde, Die biblische Urgeschichte, Gen. I—XH, 5.

Giessen 1883.

E. Wietzke, Der biblische Simson der agyptische Horos-Ea,

Wittenb. 1888.

Het geestige werkje van Bernstein levert een hoogst ver-

makelijke lectuur, maar heeft voor de wetenschap geen

waarde. Wat Gokhdher schrijft onderscheidt zich altijd door
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grondige kennis en scherpzinnigheid, maar zijn mythologische

gissingen, hoe vernuftig ook, zijn niet overtuigend. Niet

minder gewaagd zijn de hypothezen en combinaties van

Schultze, wiens werk ook veel lager staat. Het zeer geleerde

en onpartijdige boek van Popper is te breed van opzet, te

verward en te weinig critisch om tot oplossing van het

daarin behandelde vraagstuk veel te kunnen bijdragen. Scholz

staat geheel op het oud-supranaturahstische standpunt en wil

dus van een eigenlijk israëlietische mythologie en magie niets

"weten, maar hij geeft een volledige en goed gerangschikte

uiteenzetting van alles wat over zijn onderwerp uit het O. T.

en andere bronnen kan worden geput. Bergel heeft niet alleen

de bijbelsche maar ook de talmudische sagen bijeengebracht

en verhaalt slechts, zonder in beoordeeling of verklaring te

treden. Het nauwkeurig en eenigszins omslachtig, doch naar

goede methode ingerichte onderzoek van Budde moet ter

lezing en bestudeering zeer worden aanbevolen. De vereen-

zelving van Simson met den egyptischen Horos-Ra, die Wietzke

beproeft, moet als geheel mislukt worden afgewezen. Over

de sage van Simson zie men de verhandeling van Steinihal

in Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft,

U, 1862, p. 110—120 en 129— 178, die, hoewel op sommige

punten weerlegd, den grondslag voor alle verder onderzoek

vormt.
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VOORREDE. 1)

Mfn voornemen was aanvankelijk, dit tweede deel mijner Ge-

schiedenis van den Godsdienst in de oudheid in %yn geheel uit

te geven. Daar het bestemd loas uitsluitend over de geschiedenis

van het Zarathustrisme te handelen, scheen mij dit %oo goed als

aangew6%B7i. Maar de Uitgevers wenschten zeer dat er tusschen

de uitgaaf van het eerste en van het tioeede deel een niet al te

lange . tijd mocht verhopen, en voor mpi leerlingen, vooral voor

hen, die nu eerst m4jn hoorders geworden zijn, was 't niet onver-

schillig het vroeger door mij besprokene, %y 't ook in anderen

vorm, in handen te hebben. Het gansche deel kon xeker niet vóór

't eind van 't volgend jaar gereed zijn. Zoo besloot ik dan alvast

de eerste helft in 't licht te zenden, die toch, als studie van de

bronnen, waaruit de mazdayasnische godsdienst gekend ivordt,

van zyn oorsprongen en zijn oudsten vorm, in zekeren zin een

geheel uitmaakt. Om het hoog belang juist van die oudste periode,

wier leer en inzettingen de grondslag %'^n en blijven ivaarop de

latere geslachten voortbouwen, van die oudste geschriften, ivaaraan

ook door de geloovigen de grootste heiligheid wordt toegekend, ben

ik hier iets uitvoeriger geweest. Moest ik de leer en gebruiken

ivaarvan de jongere Avestaboeken getuigen met dezelfde uitvoerig-

heid behandelen, het volgende stuk zou dit eerste in omvang niet

loeinig overtreffen en van twee helften zou met den besten wil

') Deze Vooireda tvcrd geplaatst vóór het eerste stuk van het tweede deel, dat in 1S93
hei licht %ag. Het ttveede deel verschynt thans in den vorm waarin de schrijtwr liet Icori

vóór xijn betreurd overladen voltooid heeft.

De Uitgevers .
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geen sprake meer kunnen %ijn. Maar ik hoop althans het verhaal

der verdere ontwikkeling van de zarathustrische religie wat beknop-

ter te kunnen maken dan dat harer wording.

Nog een ander voornemen heb ik moeten opgeven, of liever

moeten wijzigen. Dl. J, bh. 11 vg. schreef ik: „de Iranische

godsdiensten, ook de Zarathustrische, %yn niet te begrijpen, zonder

eenige kennis van de nauwverwante Indische. Wij laten dus op de

semietische godsdiensten der oudheid eerst de Oud-Indische, dan

de Oud-Perzische volgen.^ En nu volgt de Oud-Indische niet. Ik

heb namelijk ingezien, dat de eigenlijke indische godsdiensten niet

behooren in ons bestek, omdat zij niet behooren tot hetgeen wy
de Oudheid, te weten de klassieke oudheid, noemen. Terecht

hebben dan ook Perrot en Chipiez in hun Histoire de l'Art dans

l'Antiquité, Ed. Meyer in zijn Geschichte des Alterhums en

Maspero in zijn Histoire ancienne des peuples de 1'Orient clas-

sique de Indiërs niet opgenomen, en Kurt Wachsmuth hecht in

zijn Einleitung in. das Stadium der alten Geschichte aan dit

beginsel zijn goedkeuring. Indien indische godsdiensten op de

godsdienstige ontwikkeling van het Westen eenigen invloed hebben

uitgeoefend, wat niet geheel kan geloochend worden, dan is dit

niet het geval geweest in de eeuwen loaarover onze Geschiedenis

handelt, onaar eerst na Alexander. Toch is het waar, dat eenige

kennis van den aanverwanten indischen godsdienst, met name

van den vedischen, noodig is tot recht verstand van den zara-

thustrischen. Dit geldt echter meer voor den onderzoeker, dan voor

den lezer eener geschiedenis van den godsdienst in de oudheid.

Voor dezen is het genoeg steeds gewezen te loorden op de punten

van overeenkoonst tusschen het avestische en het vedische, zonder

dat hy daarom eerst een gansche beschrijving van den vedischen,

laat staan van den indischen godsdienst of van zijn geschiedenis

behoeft te doorlezen. De beste vorm om hem daarmee bekend te

maken is een schets van den godsdienst der nog vereenigde Indo-

Iraniërs of Oost-Ariërs, voorzoover wij die^i uit vergelijking der

zarathustrische en vedische godsdiensten kunnen opmaken. Men

zal zulk een schets in de volgende bladzijden vinden. Een vol-
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ledige heliandeling van de indische godsdienstgeschiedenis vóór

Alexander, die trouwens meer een geschiedenis der heilige litera-

tuur dan der religie xelve zou kunnen zijn, zou ons te ver van

onzen weg en buiten de grenzen der klassieke oudheid gebracht

hebben.

Ten slotte heb ik alleen nog op te merken, dat ik de juistheid

heb gevoeld van een klacht door een mijner welwillende beoor-

deelaars geuit, namelijk, dat ik in mijn Eerste Deel te zelden

verwezen heb naar de teksten, waaruit ik de gegevens voor mijn

verhaal geput had. Aan het in die klacht opgesloten verlangen

heb ik thans voldaan. Men kan mij nu beter narekenen. Want niet

alleen heb ik in den regel steeds de p)lc(.atsen, waarop mjjoi beschou-

tvingen gegrond zjjn, aangehaald, maar ook, ivaar onijn ofvatting

of vertaling van die plaatsen met de gangbare niet overeenkwam,

getracht die, zoover dat in een werk van dezen aard onogelijk ivccs,

te rechtvaardigen, althans te verklaren. Dat alles echter is naar

de noten aaii den voet der bladzijden verivezen, zoodat degeen die

zich in deze bijzonderheden liever niet verdiepen wil, ongestoord

kan doorlezen.

Leiden, 7 Oct. 1895.



ï KANSSCRIPTIE.

In de transscriptie der avestische karakters is zooveel mogelijk

naar eenvoudigheid gestreefd. De lengte der vocalen is aange-

duid door ^, bijv. cl, t, enz. Onder de e-klanken is nog de è

onderscheiden als verschillend van 'è. De door do weergegeven

vocaal (geen tweeklank) zal eenigszins als een doffe a, Engelsch

aw in law, saw, geklonken hebben.

De aspiraties zijn alle aangeduid door een h achter de letter :

kh, gh, th, dh, zh, met uitzondering van de f en de S (als de

fransche cli, de engelsche sh, onze sj in sjouwer, waarbij de drie

schakeeringen dezer consonant, die het Avesta-schrift onderscheidt,

niet aangegeven worden. De ii is gutturaal (fransche n in dans,

sens), n is een wijziging daarvan onder invloed van een aloude

y (franje),
n als onze n in eng, dank. De j is als de engelsche

uit te spreken, door onze dzj slechts gebrekkig weergegeven, y

is onze j. hv komt overeen met de oudgermaansche hw.

Deze transscriptie is alleen toegepast in de eigennamen en

aanhalingen, niet in de vreemde woorden wanneer zij
met

nederlandsche uitgangen voorzien zijn. Wij schrijven dus Iran

(eigenlijk trdn), maar Iraniër en iranisch, Zarathustra, maar

Zarathustriër en zarathustrisch.
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VOOEREDE.

Myn voornemen was aanvanJcely\ dit tweede deel myner Ge-

schiedenis van den Godsdienst in de oudheid in %yn geheel uit

te geven. Daar het bestemd was uitsluitend over de geschiedenis

van het Zarathustrisme te handelen, scheen my dit %oo goed als

aangewezen. Maar de Uitgevers wenschten zeer dat er tusschen

de uitgaaf van het eerste en van het tweede deel een niet al te

lange tijd mocht verhopen, en voor myn leerlingen, vooral voor

hen, die nu eerst mijn hoorders geworden siijn, was H niet onver-

schillig het v7'oeger door my besprokene, zij 't ook in anderen

vorm, in handen te hébben. Het gansche deel kon zeker niet vóór

't eind van 't volgend jaar gereed zyn. Zoo besloot ik dan alvast

de eerste helft in H licht te zenden, die toch, als studie van de

bronnen, waarbuit de mazdayasnische godsdienst gekend wordt,

van zyn oorsprongen en zyn oudsten vorm, in zekeren zin een

geheel uitmaakt. Om het hoog belang juist van die oudste periode,

wier leer en inzettingen de grondslag zijn en blyven loaarop de

latere geslachten voortbouwen, van die oudste geschriften, waaraan

ook door de geloovigen de grootste heiligheid wordt toegekend, ben

ik hier iets uitvoeriger geweest. Moest ik de leer en gebruiken

waarvan de jongere Avestaboeken getuigen met dezelfde uitvoerig-

heid behandelen, het volgende stuk zou dit eerste in omvang niet

weinig overtreffen en van twee helften zou met den besten wil

geen sprake meer kunnen zijn. Maar ik hoop althans het verhaal

der verdere ontwikkeling van de zarathustrische religie wat beknop-

ter te kunnen maken dan dat harer wording.
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Nog een ander voorneme7i heb ik moeten opgeven, of liever

moeten wyzigen. Dl. I, bh. 11 vg. schreef ik: „de Iranische

godsdiensten, ook de Zarathustrisehe, zyn niet te beg7'ypen, zonder

eenige kennis van de nauwverwanie Indische. Wij laten dus op de

semietische godsdiensten der oudheid eerst de Oud-Indische, dan

de Oud-Perzische volgen.'^ En nu volgt de Oud-Indische niet. He

heb na7nelyk ingezien, dat de eigenlyke indische godsdiensten niet

behooren in ons bestek, omdat zij niet behooren tot hetgeen wij

de Oudheid, te weteii de klassieke oudheid, noemen. Terecht

hebben dan ook Perrot en Chipiez in hun Histoire de l'Art dans

l'Antiquité, Ed. Meyer in zyoi Geschichte des Alterthums en

Maspero in zyn Histoire ancienne des peuples de l'Orient clas-

sique de Indië^'s niet opgenomen, en Kurt Wachsmuth hecht in

zij'n Einleitung in das Studium der alten Gescliiclite aan dit

beginsel %yn goedkewing. Indien indische godsdiensten op de

godsdienstige ontwikkeling van het Westen eenigen invloed hebben

uitgeoefend, wat niet geheel kan geloochend wo7"den, dan is dit

niet het geval geweest in de eeuwen waarover onze Geschiedenis

handelt, maar eerst na Alexander. Toch is het waar, dat eenige

kennis van den aanveo'wanten indischen godsdienst, met name

van den vedischen, noodig is tot recht ve^'stand van den zara-

thustrischen. Dit geldt echter meer voor den onderzoeker, dan voor

den lezer eener geschiedenis van den godsdienst in de oudheid.

Voor dezen is het genoeg steeds gewezen te wordden op de punten

van overeenkomst tusschen het avestische en het vedische, zonder

dat hij daarom eerst een gansche beschryving van den vedischen,

laat staan van den indischen godsdienst of van zijn geschiedenis

behoeft te doorlezen. De beste vorm om hem daarmee bekend te

maken is een schets van den godsdienst der nog ve^'eenigde Indo-

Iraniërs of Oost-Ariërs, voorzoover wij dien uit vergelijking der

zarathustrisehe en vedische godsdiensten kunnen opmaken. Men

zal zulk een schets in de volgende bladzijden vinden. Een volle-

dige behandeling van de indische godsdienstgeschiedenis vóór

Alexander, die trouwens meer een geschiedenis der heilige litera-

tuur dan der religie zelve zou kunnen zijn, zou ons te ver van
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onxen weg en buiten de grenzen der Jdassieke oudheid gebracht

hebben.

Ten slotte heb ik alleen nog op te merken, dat ik de juistheid

heb gevoeld van een klacht door een mijner welwillende beoor-

deelaars geuit, namelijk, dat ik in m'^n Eerste Deel te zelden

verwezen héb naar de teksten, waaruit ik de gegevens voor mijn

verhaal geput had. Aan het in die klacht opgesloten verlangen

héb ik thans voldaan. Men kan mij nu beter narekenen. Want niet

alleen héb ik in den regel steeds de plaatsen, waarop mijn beschou-

wingen gegrond zijn, aangehaald, maar ook, ivaar mijn opvatting

of vertaling van die plaatsen met de gangbare niet overeenkwam,

getracht die, zoover dat in een iverk van dezen aard mogelijk ivas,

te rechtvaardigen, althans te ver-klaren. Dat alles echter is naar

de noten aan den voet der bladzijden verivezen, zoodat degeen die

%ich in deze bijzonderheden liever niet verdiepen wil, ongestoord

kan doorlezen.

Leiden, 7 Oct. 1895.



TRANSSCRIPTIE.

In de transscriptie der avestische karakters is zooveel mogelijk

naar eenvoudigheid gestreefd. De lengte der vocalen is aange-

duid door '\ bijv. d, i, enz. Onder de e-klanken is nog de é

onderscheiden als verschillend van e. De door do weergegeven

vocaal (geen tweeklank) zal eenigszins als een doffe a, Engelsch
aw in law, saio, geklonken hebben.

De aspiraties zijn alle aangeduid door een h achter de letter:

kh, gh, th, dh, zh, met uitzondering van de f en de s (als de

fransche ch, de engelsche sfi, onze sj in sjouwer) waarbij de drie

schakeeringen dezer consonant, die het Avesta- schrift onderscheidt

niet aangegeven worden. De n is gutturaal (fransche 7^ in dans,

sens), n is een "wijziging daarvan onder invloed van een aloude

y (franje), fi als onze" 7i in eng, dank. De j is als de engelsche

uit te spreken, door onze dxj slechts gebrekkig weergegeven, y

is onze j. hv komt overeen met de oudgermaansche hw.

Deze transscriptie is alleen toegepast in de eigennamen en

aanhalingen, niet in de vreemde woorden wanneer zij
met

nederlandsche uitgangen voorzien zijn. "Wij schrijven dus Iran

(eigenlijk t7'dn), maar Iraniër en iranisch, Zarathustra, maar

Zarathustriër en zarathustrisch.
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BE GODSDIENST ONDER DE IRANISCHE
YOLKEN.

Bronnen.

Zeer talrijk zijn de geschriften, waaruit men den Mazda-

yasnischen godsdienst kan leeren kennen, althans zooals hij

bloeide onder de regeering der SasS,niden en zich daarna

tot heden in enkele streken van Perzië, maar vooral in het

westen van Indië in stand hield. Voordat het Avesta in

Europa bekend was, moest men zich voor de kennis van het

Zoroastrisme daarmee én met de berichten der klassieke schrij-

A'-ers vergenoegen. Op het eind der zeventiende eeuw heeft

de geleerde oxfordsche professor Thomas Hyde gepoogd, met

behulp dezer bronnen, en nog wel van de jongere daaronder,

een beschrijving van den godsdienst der oude Perzen, Parthen

-en Meden saam te stellen ^). Het spreekt van zelf, dat zij

veel ouds bevatten, dat zij menige overlevering meedeelen,

menig gebruik beschrijven, die reeds van eeuwen her dag-
teekenen. Maar wat daarin oud, wat jong is, kan alleen met

zekerheid bepaald worden door ze met de oudste inheemsche

oorkonden te vergelijken. Met goeden grond mag men ver-

moeden, dat er nog vrij wat meer in voorkomt, wat oud en

^) Historia Religionis veterum Persanim eoriimque Magorum, Oxon.

1700, waaraan echter de andere titel voorafgaat : Veterum Persarum et

Parthorum et Medorum réliqio.
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oorspronkeKjk zou blijken, indien wij het Avesta nog in zijn

geheel of althans iets meer daarvan dan de thans overge-

bleven fragmenten bezaten ; maar op zulke vermoedens kan

geen geschiedenis worden gebouwd. Wij laten ze dus buitea

beschouwing, dan alleen voor zoover ze over 'tgeen historisch

gestaafd is eenig licht kunnen verbreiden. Als bronnen zijn

zij voor het tijdvak, waarmede wij ons uitsluitend bezig-

houden, onbruikbaar.

De bronnen, waaruit de geschiedenis van den godsdienst

der perzische of iranische volken vóór den val van 't rijk

der Achaemeniden geput kan worden, zijn betrekkelijk

schaarsch, ofschoon die schaarschte wordt opgewogen door

het hoog belang der voornaamste, het Avesta, dat de

meeste overblijfselen in de oorspronkelijke taal van de heilige

schriften der Zarathustriërs bevat. Eenige in de laatste jaren

ontdekte en in den gewonen Canon niet opgenomen frag-

menten hebben zeker ook tot die oude heilige schriften

behoord. Wij moeten ons hier vergenoegen met deze hoofd-

bron te noemen. Aan de bespreking van den inhoud, de

oudheid, het karakter en de geschiedenis dezer boeken moet

een afzonderlijk hoofdstuk worden gewijd. Daarnaast staan,,

hoewel voor de kennis van den godsdienst van vrij wat

minder gewicht, de inscripties van den jongeren tak der

Achaemeniden, waarvan de voornaamste te Behistê.n in

Medië en te Persepolis en Naks-i-Ru§tem in Perzië worden

gevonden. Zij zijn opgesteld in het Oud-Perzisch, een' taal

verschillend van, doch nauw verwant aan die waarin 't

Avesta geschreven werd. De meeste zijn bovendien verge-

zeld van een vertaling in 't Nieuw-Suzisch, waarin men met

groote waarschijnlijkheid de taal van Elam of Suziana in

den tijd der Achaemeniden ziet, en in 'tfzoogenaamd Assy-

risch, hier zeker de taal van Babyion. De houfdinhoud is

niet religieus maar historisch. Toch belijden de koningen,

soberder dan die van Assur, vooral dan die van Babel of

Egypte, hun goden verheerlijken, maar met grooten nadruk^
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liun geloof in Auramazda, den grooten God, en schrijven

zij
hun heerschappij en overwinningen aan Zijn genade toe.

Meermalen ontleent men ook gegevens voor de beschrij-

ving van den oud-iranischen godsdienst aan den BundehiS,

een geschrift in het Pehlewi, de taal der Sê,öê,niden-periode,

en indien het vermoeden van den grooten kenner dier taal,

E. W. West, namehjk dat dit werk de vertaling of bewer-

king zijn zou van den Dê,mdé,t-Nask, een der verloren boeken

van het Avesta, juist is, zou er niets tegen zulk een gebruik

van dat geschrift zijn in te brengen. Dat het veel oude

bestanddeelen behelst, zal niemand loochenen. Maar de

redactie die wij bezitten kan niet jonger zijn dan de negende
eeuw onzer jaartelling, toen ook de Sdsdniden-heerschappij

sinds lang ten einde was en de mazdayasnische godsdienst

geen staatsgodsdienst meer was. In elk geval, al ligt de

D^mddt-Naêk aan dit geschrift ten grondslag, een nauw-

keurige vertaling daarvan kan het niet zijn. Om van de

toespelingen op de Arabieren, die latere toevoegsels kunnen

zijn, te zwijgen, het bevat zooveel wat alleen uit den Sê,sS.-

nidentijd afkomstig zijn kan, dat wij onvoorzichtig zouden

handelen indien wij al het overige als getuigenis voor de

godsdienstige begrippen uit de eeuwen voor Alexander

^wilden aannemen. Een schifting is voorshands onmogelijk.

Wij zullen het dus ongebruikt laten. Dit geldt nog veel

meer van alle andere pehlewi-geschriften, wier waarde voor

de verklaring van 't Avesta wij niet willen loochenen, maar

die voor den godsdienst van ons tijdvak geen kenbron-

nen zijn.

De eenige tijdgenoot der Achaemeniden onder de Grieksche

schrijvers, die iets over den godsdienst der Perzen bericht,

is Herodotus. Zijn vijand Ktesias, die geneesheer was aan

het perzische hof, had de schoonste gelegenheid om zijn

voormalige landgenooten omtrent den heerschenden godsdienst
van zijn aangenomen vaderland in te lichten, en heeft daar

misschien over geschreven, maar de fragmenten die van zijn
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werk bewaard zijn gebleven, handelen niet over den gods-
dienst. Indien wij nagaan, hoe weinig vertrouwen hij ver-

dient in
'

zijn historische mededeelingen en in 't weinige wat

hij van den godsdienst der Babyloniërs en Assyriërs zegt,

is dit waarschijnlijk niet zeer te betreuren, al had hij hier

uit eigen aanschouwing kunnen getuigen. Herodotus geeft

in zijn eerste Boek, hfdst. 131— 140, een betrekkelijk uit-

voerige beschrijving van deu godsdienst en de zeden der

Perzen, een beschrijving die zeker ook op de Meden toe-

passelijk is. Heeft hijzelf Perzië bezocht, wat niet zeker, of

zich alleen door klein-aziatische Perzen omtrent hun land

en geschiedenis laten inlichten, wat waarschgnlijker is, dan

schetst hij in elk geval den toestand, zooals die was ten

tyde van Artaxerxes I, omstreeks de helft der 5® eeuw vóór

Christus. Heeft hij oudere grieksche bronnen nageschreven,,

dan kan zijn beschrijving op een eenigszins vroeger tijdperk

slaan. Maar er is geen voldoende grond dit aan te nemen.

Dit staat vast, wat hij bericht is noch door hemzelf, noch

door zijn zegsman uit perzische heilige schriften geput. Het

is de vrucht van eigen of anderer aanschouwen en van

mondelinge mededeelingen, niet de leer zooals zij
in de

priesterscholen werd overgeleverd maar de dagelijksche prak-

tijk, die natuurlijk vrij wat verschilde van de voorschriften

en idealen der theologen. Dit moet vooral in acht genomen
worden bij de beoordeehng van de waarde zijner beschrij-

ving, die niet gelogenstraft wordt door de leeringen van 't

Avesta, in de gevallen wanneer zij daarmee in strijd schijnt^,

maar ook niet bewyst dat het Avesta uit anderen tijd en

andere sleer moet zijn. De overeenkomsten zijn te veel

en te opmerkelijk, dan dat men zou kunnen twijfelen of hij

wel den zarathustrischen godsdienst bedoelt. Niet altijd is

hij geheel op de hoogte; wat hij hfdst. 139 over de perzi-

sche namen zegt, toont, dat hij daar zijn zegsman niet be-

grepen, en als hij hfdst. 131 Mithra voor een vrouwelijke

godheid houdt, door de Perzen aan de Arabieren ontleend,
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dan blijkt het dat hij hem verkeerd verstaan heeft. Doch

de onnauwkeurigheden zijn gemakkelijk te verbeteren en er

is geen reden om zijn mededeelingen als onvertrouwbaar te

verwerpen. Zij geven integendeel een kostelijk middel in

handen, om na te gaan wat onder de Achaemeniden van

den zarathustrischen godsdienst reeds algemeen in de zeden

was opgenomen.
Zeer te bejammeren is, dat de werken van Theopompus

verloren zijn. In het 8® Boek zijner Philippina handelde

deze tijdgenoot van Philippus en Alexander ook over de

leer der Magiërs. In verband met de traditie der Pê,rsis,

dat Alexander de heilige schriften der Zoroastriërs in het

Grieksch liet vertalen, wat zeker niet letterHjk moet worden

opgevat, zou het van veel belang zijn te weten, wat Theo-

pompus van de daarin vervatte leer gelezen of gehoord had.

Plutarchus heeft zijn werk gekend en geraadpleegd. Als hij

spreekt over de opeenvolgende wereldperioden, die de Perzen

aannamen, over den strijd tusschen Oromazdes en Areimanios

en de vernietiging van dezen laatste, haalt hij hem aan.

Waarschijnlijk had hij ook de in menig opzicht nauwkeu-

rige beschrijving van de zarathustrische godsleer, die hij in

hetzelfde geschrift *) geeft, aan hem te danken.

Tenzij dat hij dit uit Hermippus heeft geput, een tijd-

genoot van Ptolemaeus Euergetes (247
—222 v. C), van

wien Plinius ^) verzekert, dat hij de godsdienstige leeringen

')
De Iside et Osiride, c. 46—47, Vrij juist is de verklaring die hij

geeft van vier der zes Amesaspends, maar Haurvatê.t en Ameret^t

heeft hij niet goed begrepen. Wat hij vertelt over het verbergen van

vierentwintig door Oromazdes geschapen goden in een ei, dat door

evenzooveel tegenscheppingen van Areimanios wordt geopend, is nog
door geen ouderen zarathustrischen tekst bevestigd. Voor hetgeen in

latere geschriften met deze voorstelling eenigszins overeenstemt zie men

Windischmann, Zoroastrische Studiën, blz, 284,

') Historia naturalis XXX, 1, Windischmann, wien die twee milli-

oenen overdreven voorkomen, wil in plaats van vides centum milia

versmim lezen vides dena milia versuum, en betoogt dat deze 200.000



8 DE GODSDIENST ONDER DE IRANISCHE VOLKEN.

der Perzen in hun eigen boeken bestudeerd had, en een

nauwkeurig verslag had gegeven van de twee millioen

verzen die deze bevatten. Ook Hermippus' werk is geheel

verloren gegaan, voor de geschiedenis van den mazdayas-
nischen godsdienst een onberekenbare schade. Met zoozeer

omdat wij er, evenmin als dat met Plutarchus' berichten het

geval is, veel uit zouden leeren wat in de oudere en jongere

inheemsche bronnen niet te vinden is, maar omdat er uit

zou blijken, wat toen reeds bij de Zarathustriërs van kracht

was, en omdat het over het vraagstuk der oudheid van

't Avesta veel licht zou kunnen verspreiden.

Daarom is de mededeeling van Diogenes Laertius (die

ook Theopompus aanhaalt), dat Eudoxus, de tijdgenoot van

Plato, en Aristoteles de leer van den strijd tusschen Zeus-

Ormazdes en Hadês-Areimanius reeds kenden ^), hoe kort

ook, van het hoogste gewicht.

Strabo, al behoort hij tot eerste eeuw v. C, verdient toch

genoemd te worden, omdat, ofschoon hij blijkbaar uit andere

geschriften, ten deele zelfs uit Herodotus, putte, hetgeen

hij omtrent perzische godsdienstige praktijken bij de Kappa-
dociërs uit eigen ervaring meedeelt, van wezenlijk belang is ^).

Wat eindelijk Pausanias op een enkele plaats ^) van de

gebruiken der Magiërs zegt, komt vrij wel overeen met

hetgeen uit het Avesta bekend is.

Overigens kunnen wij volstaan met te verwijzen naar de

nog altijd niet verouderde verhandeling van Fr. Windisch-

regels vrij wel overeenkomen met lietgeen omtrent den omvang van 't

Avesta ten tijde der Sès&niden bericht wordt. Ook ik zou voor de

nauwkeurigheid dier twee millioen niet willen instaan. Maar het sdsi-

nidische Zend-Avesta gold slechts als een overblijfsel van de rijkere

literatuui', die ten tijde van Alexander bestond.

*) Prooemium, capp, 6 en .9.

°) Men zie behalve XI, 8, 4 bijzonder het XVe Boek, en aldaar o. a.

2, 14; 3, 1; 3, 7 vg. : vooral 3, 13 vgg.

») V, 27, 2 en 3.
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mann over de plaatsen der Ouden die op het Zoroastrisme

betrekking hebben ^), al kunnen wij niet met hem de

echtheid aannemen der fragmenten van Xanthus Lydus en

van den aan Plato toegeschreven dialoog waarvan hij ge-

bruik maakt.

*) „Stellen der Alten über Zoroastrisches" in Zoroastrisehe Studiën,

blz. 260—813.



EERSTE HOOFDSTUK.

DE HEILIGE SCHEUTEN.

1. HET ZEND-AVESTA DER SASANIDEN".

De geschiedenis van den mazdayasnischen godsdienst valt

voor een goed deel samen met die van de heilige schiften

der Zarathustriërs. Daarom moet over deze schriften eerst

opzettelijk worden gehandeld. Het grootste gedeelte daarvan

ging verloren. Zooals reeds gezegd werd, bestond er, toen

Alexander het Perzische Rijk te gronde richtte, reeds een

rijke zoroastrische literatuur, waaraan onder anderen Her-

mippus de bouwstoffen voor zijn werk ontleende. Volgens
een pê,rzische overlevering, waarop wij later terugkomen,

zou de grieksche veroveraar deze boeken deels verbrand,

deels naar zijn land hebben gezonden, maar zouden eerst

de Arsaciden, later de Sê,sê,niden (226
—606 n. C.) wat er

nog van over was bijeenverzameld hebben. Zeker is, dat

onder de heerschappij der laatstgenoemden een Canon of

Heilige Schrift in gebruik was, die de oude wet, Avesta,

met haar verklaring, Zend, bevatte, en daarom gewoonlijk

Zend-Avesta genoemd wordt. Deze Canon was verdeeld in

21 Nasks of Boeken, waarvan men in de 9e eeuw onzer

jaartelling nog 20 in de oorspronkelijke taal, 19 bovendien

in de Pehlewi-vertaling met verklarende glossen bezat. Ook
deze verzameling bestaat nu niet meer. Zij ging te loor,

niet rechtstreeks ten gevolge der invoering van den IsMm,



HET ZEND-AVESTA DER SASANIDEN. 11

want die heerschte in de 9e eeuw sedert lang, maar eerst

later onder de tataarsche heerschappij, door de ongunst der

tijden en de zorgeloosheid en onwetendheid der geloovigen.

Aan hetgeen er nog van overbleef zijn de volgende afdee-

lingen van dit hoofdstuk gewijd.

Het zou kunnen schijnen alsof de bespreking van het

Zend-Avesta der S^sdniden niet binnen ons bestek valt,

omdat wij onze geschiedenis niet verder voortzetten, dan

tot Alexander den Groote. Maar dat is inderdaad zoo niet.

Al zou het, indien 't geheel bewaard was gebleven, slechts

onder zeker voorbehoud kunnen dienen als bron voor de

kennis van den zarathustrischen godsdienst vóór den val

der Achaemeniden, al werden de oude geschriften daarin

ook naar den geest des tijds overgewerkt en opnieuw ge-

redigeerd, die oude geschriften zijn er toch in vervat en

maken er de kern van uit. Het is dus van belang na te

gaan wat wij er nog van kunnen weten, ook omdat dit over

't geen behouden bleef een gewenscht licht verspreidt.

Over den inhoud van het s^sê,nidische Zend-Avesta geeft

de Dtnkart, een geschrift in Pehlewi uit de 9" eeuw n. C,
min of meer uitvoerige mededeelingen. De schrijver schijnt

het oorspronkelijke zoowel als de vertaling, met de straks

genoemde uitzonderingen, nog vóór zich gehad te hebben.

Alleen de laatste verstond hij. Het eerste was voor hem
een gesloten boek. Dit blijkt daaruit dat hij niets weet te

berichten omtrent den inhoud van dien eenen Nask, dien

hij nog wel in de oude taal, maar niet in vertaling bezat.

Wat hij geeft is dus niet anders dan een uittreksel van die

vertaling, met al haar onnauwkeurigheden, omschrijvingen,

glossen en jongere bijvoegsels. Nauwkeurig schijnt dat uit-

treksel wel
; althans, het overzicht van den inhoud van den

Vendlddd dat de schrijver geeft, komt vrij wel met het

oorspronkelijke overeen. Maar- er komen bijzonderheden uit

den tijd der SÉ,s4niden, ja, nu en dan zelfs toespelingen op
de Arabieren in voor, zoodat men voorzichtig zal doen alleen
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datgene als oud aan te merken wat met de leer van de

oorspronkelijke teksten die wij nog bezitten overeenstemt.

De Dinkart geeft van de 21 Boeken twee rangschikkin-

gen, die geen van beide de oorspronkelijke kunnen zijn.

De eene verdeelt ze in drie soorten, tot elke waarvan zeven

JNasks zouden behooren, namelijk zeven gathische, zeven

hadha-mathrisehe en zeven wetboeken. Deze schikking komt

slechts ten deele met den inhoud der boeken overeen. Uit

schrijvers eigen woorden volgt duidelijk, dal er eigenlijk

maar vier met de Gè,thas in verband staan en dat er maar

vijf bij zijn, die wetboeken kunnen heeten, zoodat al de

overige inderdaad tot de hadha-mathrisehe, die van gemengden

inhoud, moeten gebracht of althans zoo gekenschetst worden.

De andere schikking is een theologische spelerij ;
hier be-

antwoordt elk boek aan een der 21 woorden van het Ahuna-

vairya-gebed „de bron der bronnen van den godsdienst."

Misschien oorspronkelijker en althans rationeeler is de orde

waarin nagenoeg alle persische E,ivÉ,yets de Nasks opsommen,
en die wij dus bij de korte beschrijving van het Zend-avesta

zullen volgen.

Aan het hoofd staat de Stót-yaét (staoia-yêsnya), die

thans nog geheel in den Yasna bewaard is en de oudste

liederen, de GÉ,thas, met andere oude teksten, bevat.

Terecht heeft de grootste kenner der Pehlewi-literatuur,

West, opgemerkt, dat de Stót-yait en bijzonder de Gathas

het middelpunt uitmaken waaromheen alle Nasks zich heb-

ben gevormd, en dat deze teksten in den S^s^nidentijd noch

grooter, noch kleiner waren dan nu. Misschien ware 't beter,

ze den grondslag te noemen, waarop al het andere is

gebouwd. De drie onmiddellijk volgende Nasks zijn, of hee-

ten te zijn, commentaren op de Gö.thas en de oudste gebe-

den. De eerste van deze, de Sütkar, kan slechts met zekere

welwillendheid zoo worden genoemd; zelfs zou ik bezwaar

hebben dezen Nask een verzameling van homilieën naar

aanleiding der Gdthas te noemen, al wil men daarbij ver-
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goelijkend opmerken, dat „homilieën wel eens wat vèr van

den tekst afwijken". Inderdaad staan, zoover wij althans

uit de inhoudsopgave van den Dlnkart kunnen oordeelen,

sommige hoofdstukken met de liederen, waarbij ze gerekend

worden te behooren, in niet het minste verband ^). Veel

meer van een commentaar heeft de Varstmê-nsar. Hij is

niet alleen naar de orde der gebeden en liederen verdeeld

(althans na een inleiding, die de wonderbare geboorte van

Zarathuêtra verhaalt), maar houdt zich werkelijk meestal

aan hetgeen op de overeenstemmende plaats van den

Pehlewi-Yasna te vinden is ^), al worden er somtijds onder-

werpen in behandeld waarvan noch in de oude teksten,

noch in dë vertaling, zoover wij weten, iets wordt gezegd,

en al wordt van MS,nl en zijn volgers (215 na C. en' vol-

gende jaren) en zelfs van de 9e en 10e eeuw na „de komst

van den godsdienst", dat is volgens de inheemsche chrono-

logie van de 5e en 6e of zelfs van de 6e en 7e eeuw na C,

natuurlijk in profetischen vorm gesproken. Mag men de

GS,thas eenigermate met een vedische Samhit^ vergelijken,

zoo zou men dezen Nask een Brê,hmana kunnen noemen.

Nog nauwer aan de G^thas en de daarbij behoorende tek-

sten sluit de Bako-Nask zich aan, althans in de volgorde.

Het boek is niet bedoeld als commentaar op het geheel,

maar de schrijver doet een keuze van eenige gedeelten

^) Men vergeKjke bijvoorbeeld in Dlnk. IX, het 6e hoofdst., dat bij

Yasna 29 zou behooren en niet eens op Gèus-urva zinspeelt, of hoofdst.

7, dat over iets heel anders handelt dan de twee geesten van Yasna 30;,

en dergelijke meer.

^) Als een voorbeeld van de wijze waarop dit geschiedt kan het

volgende dienen: In fargard 15 wordt o. a gehandeld over de

hvaêihvaddta, het huwelijk tusschen verwanten, en Aurhmazd zelf als

voorbeeld daarvan gesteld. De aanleiding daartoe is de plaats in Yasna

44, waar SpeFita Armaiti zijn dochter heet, in verband gebracht met
een elders voorkomende mythe, die haar zijn gade noemt, waaruit men
de gevolgtrekking maakte dat hij (evenals Manu) met zijn eigen doch-

ter gehuwd was.
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{balw, bagha, stuk, fragment) en hecht daaraan zijn bespie-

gelingen, waarbij het echter pok meestal moeilijk is den

samenhang te vatten ^). De eerste drie fargards van den

Bako-Nask, een soort van commentaar op de drie heilige

gebeden bevattend, bezitten wij nog in 't oorspronkelijke ^).

Op deze eigenlijk „g^thische" volgden de zeven boeken

van gemengden inhoud, de hadhamathrische, die zoowel

over godsdienstige plechtigheden en gebruiken als over

legenden, mythen, kosmogonie en de mazdayasnische wet

handelden. De belangrijkste dezer Nasks schijnt de Dé,mdat,

„de voortbrenging der schepselen" geweest te zijn, een soort

van Genesis der geestelijke en stofiFelijke wereld. Het boek

behandelde dus hetzelfde onderwerp als de Bundehiê, een

pehlewi-geschrift, waarvan nog een bewerking uit de negende
eeuw onzer jaartelling bestaat, en is daarvan, zooals reeds

gezegd werd, naar de gissing van West, de grondslag geweest.

Een ander dezer Nasks, den Ylst^sp-sastö, meent men terug

te vinden in den zoogenaamden Vlst^sp-yast, waarvan de

oorspronkelijke tekst nog over is. Is dit zoo, dan hebben wij

hier een vrij laat geschrift, dat onder anderen, in den vorm

van een onderricht door ZarathuStra aan koning Vlstèspa

gegeven, de mazdayasnische leer samenvat, gebrekkig van

samenstelling en niet zeer origineel.

Wat de Vastaj-Nask, die nu volgt, behelsde weten wij

niet, want hij ging reeds vroeg verloren. Maar de twee

daarop volgende, Spend en Citradat, hebben dit met elkan-

der gemeen, dat ze beide handelen over de legende der

heiligen en profeten, de tweede, die dus in chronologische

orde de eerste zijn moest, van Hosang tot Zaratust, de

eerste van Zaratust tot Sosans. Daaraan sluit zich vanzelf

de Bak^n-yast-nask aan, die althans 15 der nog in den

*) Slechts van deze drie Nasks bezitten wij een eenigszins uitvoerige

ontleding in Dinkart IX, van al de overige, zoover zij den schrijver

toegankelijk waren, slechts een korte inhoudsopgave in Dinkart VIII.

^) Namelijk Yasna 19-21.
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ouden tekst bewaarde Ya§ts bevatte, waarin de epische

legende van Ir^n, ssooals bekend is, zulk een voorname

plaats bekleedt.

Dan komen vijf wetboeken, waarvan het laatste, de

Vendtd^d, nog over is. Als alle wetboeken der oudheid

handelen zij
over alles dooreen, godsdienstige, burgerlijke,

staatkundige belangen, zonder dat althans de overzichten

die wij van den inhoud bezitten, en die hier soms vrij uit-

voerig zijn, ons veroorloven daarin een logische orde te

ontdekken. Slechts zou men het eerste : Nlkètüm, een soort

van strafwetboek, het vierde : Saké,tüm, een regeling van

persoonlijke en familiezaken kunnen noemen, maar die alge-

meene naam zou op verscheiden hoofdstukken die er in

voorkomen niet van toepassing zijn. Ook de vraag, of ze

pehlewi-bewerkingen van zeer oude teksten zijn laat zich

moeilijk beantwoorden. Er komt veel in voor, wat zeker

oud kan zijn, veel waarvan het tegenovergestelde nog zekerder

is. In de inhoudsopgave van het straks genoemde strafwet-

boek is niets te vinden, wat verhinderen zou het tot den

tijd der Achaemeniden of nog vroeger te brengen. Ook van

de andere zou dit in 't algemeen kunnen gelden, althans

zoo men er bijvoegt dat zij met de latere maatschappelijke
en staatkundige behoeften en godsdienstige beschouwingen
in overeenstemming gebracht en sterk geïnterpoleerd zijn.

Zoo behoeft, om een enkel voorbeeld te noemen, wat in

den GanabÉ,-sar-nljat omtrent de krijgslieden en hun bevel-

hebbers wordt voorgeschreven niet van laten oorsprong te

zijn, maar als in een ander hoofdstuk van dezen Nask de

vijanden vermaand worden zich aan den Koning der koningen
en aan den dienst der yazatas te onderwerpen, en men hen

zelfs dreigt met den dood, wanneer zij dit weigeren en de

iranische nationahteit niet willen aannemen, dan kunnen wij

overtuigd zijn, dat hier een rechtzinnige uit den tijd der

S^sê,niden aan het woord is. Alleen waar wij, zooals met
een gedeelte van het wetboek Hüsp^ram het geval is, nog
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den Avesta-tekst die er aan ten grondslag ligt bezitten ^)

kunnen wij het oude van het later bijgevoegde onderscheiden.

Of deze wetboeken ooit ingevoerd geweest en aan de recht-

spraak ten grondslag gelegd zijn, is moeilijk meer uit te

maken. Voor den Sé,sÉ,nidentijd is dit niet onwaarschijnlijk,

in de periode waarmee wij ons bezighouden waren zij wel-

licht niets meer dan heilige schriften, waarin de priesters

en godgeleerden hun idealen hadden geschetst, doch die in

den staat geen kracht van wet hadden.

De geheele verzameling wordt besloten door den Hadhókt-

Nask, die blijkens den naam [hadha-ükhta) een bijvoegsel

bij de andere teksten en daarom bont van inhoud was, maar

ook zeer oude bestanddeelen schijnt te hebben bevat. Ver-

scheiden fragmenten zijn er nog van bewaard in de oor-

spronkelijke taal, en de naam zelf wordt in den jongeren

Yasna genoemd.
Een belangrijke gevolgtrekking, die uit dit overzicht mag

worden afgeleid is deze, dat de Gê,thas met de bijbehoorende

teksten in het Zend-Avesta der Sé,sÉ,niden denzelfden hoogen

rang innemen als in het ons bekende Avesta, daar evenzeer

als hier het middelpunt uitmaken en als de oudste en hei-

ligste oorkonden van de zarathustrisohe openbaring worden

erkend. Ook is duidelgk dat het Zend-Avesta geen enkelen

gê^thischen tekst meer of minder bevattC; dan die in den

Yasna van 't Avesta zijn opgenomen. Dat bhjkt uit de volg-

orde in de drie g^thische Nasks, die den vorm hebben van com-

mentaren op de heiligste gebeden en de GMhas, al behooren

ze tot die soort van commentaren, ook in later eeuwen niet

zeldzaam, die meer in- dan uitleggen. In elk geval bewijzen

*) De inhoud van twee fargards van dezen Nask komt grootendeels

overeen met den Nirangist^n, uitgegeven en vertaald door Darmesteter

Le Zend-Avesta^ III. p. 91 suiv., maar de orde is een geheel andere.

D. heeft niet opgemerkt, dat het eerste gedeelte van den Avesta-Nï-

rangistan niet in den gehjknamigen fargard van den Nask, maar in

den daaraan voorafgaanden Aêrpatistan zijn parallel heeft.
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ze, met welken eerbied men die oude oorkonden beschouwde

en hoe men daarin den grondslag der goddelijke openba-

ring zag.

Het belangrijkste, vooral voor de kennis van den gods-

dienst, wat na Alexander nog van de gewijde boeken be-

stond, bleef dus behouden. Toch is het verlies van zooveel,

zij
't ook soms minder gewichtige schriften in den oorspron-

kelijken vorm en de oude taal altijd te betreuren. Grooter

rijkdom der oud-iranische literatuur zou aan de verklaring

van het overgeblevene niet weinig ten goede komen. Een

schifting tusschen het van ouds overgeleverde en het later

bijgevoegde in de Pehlewi- en Parsiliteratuur zou zoo alleen

mogelijk zijn. Bestonden het Boek der geslachten, de Nask-

Cithradhö,t, en de Spend nog, wij zouden de fragmenten
van 't iranische epos en van de legende van ZarathuStra

niet met moeite tot een zeker geheel behoeven te verbinden,

maar van beide een overzicht vóór ons hebben. Uit den

Damd^t zouden wij kunnen zien, welke voorstelling de oude

Zarathustriërs zich van de schepping en inrichting der

wereld maakten, wat nu alleen uit enkele zinspehngen in

de Avestaboeken en voorts bij gissing uit zeer troebele

bronnen kan worden afgeleid. Ook omtrent den eerdienst

en de priesterschap zouden wij vrij wat beter bescheid

weten. M9,ar wij moeten ons vergenoegen met hetgeen -uit

de groote schipbreuk gered werd en de vraag is alleen, of

wij 't met vertrouwen mogen gebruiken. Die vraag moet

thans worden beantwoord.

2. HET AVESTA EN DE BOEKEN WAARUIT HET BESTAAT.

Van de 21 Nasks, waarover in de vorige afdeeling van dit

hoofdstuk gesproken werd, bezitten mj, naar men berekent ^)

O Darmeateter, Le Zend-Avesta, III, xvi suiv. en West, Pahlavi

Texts, Part IV in Sacred Boolcs of the East XXXVII, passim.

n. 2
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nog twee in hun geheel, namenlijk de Staota-Yêsnya ^) en

den VendldM
;
een bijna volledig, namelijk de Ya§ts (BakÉ,n

Yast); drie andere, waaronder de Hadhókht-Nask, voor een

groot deel en van negen andere meer of min belangrijke

fragmenten. Zij zijn geschreven in een oud-iranische taal,

een zustertaai van het Oud-Perzisch, dat de Achaemeniden

in hun opschriften bezigden, doch in twee eenigszins ver-

schillende dialekten. Vroeger werd
zij

meestal Zen^ genoemd,
wat zeker verkeerd is, omdat door Zend nooit een taal werd

aangeduid, thans veelal Avestisch. De naam Baktrisch, reeds

door Benfey en Spiegel gebezigd, schijnt mij nog steeds de

verkieslijkste, al is Baktrië slechts een, maar dan toch het

voornaamste der landen waar deze taal oudtijds gesproken
werd. Het meerendeel daarvan vormt het Avesta, de hei-

lige Wet, door Anquetil du Perron in 1761, na een tocht

die getuigde van zeldzame toewijding aan de wetenschap
en stalen volharding, naar Europa gebracht en waarvan hij

reeds beproefde een vertaling te geven. Later werden nog

eenige fragmenten gevonden ^). Waarschijnlijk werden slechts

deze stukken bewaard, ofschoon men ze zonder behulp

eener overzetting niet verstaan kon, omdat ze bij den eer-

dienst gebruikt en daarbij in de oude taal opgezegd en

gezongen moesten worden. De geringe omvang van 't Avesta

en de bedorven toestand van den tekst bemoeilijken het

recht verstand niet weinig. De eerste die den weg voor

een wetenschappelijke verklaring baande was Eugèné Bur-

nouf. Sedert hem is men, onder allerlei afdwalingen,

zoo vaak men tot de gezonde filologische methode terug-

keerde, bestendig vooruitgaan in de studie van de Zara-

thustrische Schrift, en is het mogelijk geworden een beeld

te schetsen van, en eenig inzicht te erlangen in de ontwikkeling

') In Yasna 14—17, 22—54 en 56.

^) Verzameld en uitgegeven, ook zooveel mogelijk vertaald door

Darmesteter in het derde deel van Le Zend-Avesta.
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van den godsdienst, waarvan zij de oorkonden bevat ^).

Het Avesta bestaat uit 1® den Yasna, een zuiver ritua-

listisch boek, in 't welk de teksten gerangschikt zijn in de

orde der offerhandelingen waarbij zij opgezegd of gezongen

werden; 2* den Vispêred {vtspê ratavo : alle heeren, d. i.

aangeroepen heiligen), aldus genoemd omdat hij gebezigd

werd bij de offerhandelingen waarbij alle Heeren werden

aangeroepen; S'^ den Vendiddd {vt-daêva-ddta : tegen de

daêvas gegeven, of de wet tegen de daêvas), een wetboek

in 22 fargards of hoofdstukken, de voorschriften bevattend

die de vrome heeft in acht te nemen om de godsdienstige

reinheid te onderhouden of te herkrijgen, zonder welke hij

onder de macht der daêvas zou komen; 4° de Ya§ts, offer-

zangen, gedicht, althans voor 't meeste deel, ter eere van

die Yazatas, aan wie 27 van de 30 dagen der maand gewijd

waren ^), en 5° eenige kleinere geschriften, kalenders, gebeden
•en spreuken, met of zonder de Yaêts gewoonHjk onder den

naam van het kleine ji\vesta (Khorda-Avesta) begrepen en

bestemd niet voor den openbaren, priesterlijken, maar voor

den bijzonderen eeredienst van lederen vrome. Het eenige

dezer boeken, dat geheel aan een Nask van 't Sas^niden-

*) Het is hier de plaats niet, noch om de geschiedenis der verklaring
"van 't Avesta te schrijven, noch om de rechte methode die daarbij

moet worden aangewend te kenschetsen, wat zonder in allerlei technische

bijzonderheden te treden niet zou kunnen geschieden. Alleen wil ik,

om kleur te bekennen, gaarne verklaren, dat ik ook hier alleen goede
resultaten verwacht van de eenige kritisch-filologische methode die op
alle schriften van vroeger of later tijd wordt toegepast, waarbij echter

het verstandig raadplegen der traditioneele verklaring goede diensten

bewijzen kan. Haar slaafs te volgen is een smadelijke verloochening
van alle wetenschap.

^) De 8e, 15e en 23e dag der maand hadden geen eigen heilige,
maar waren een voorbereiding voor de groote feestdagen die er on-

middellijk op volgden, aan Atar, Mithra en Daêna gewijd. Op die

voorbereidingsdagen werden Ahura Mazda en de Amesa-speStas aange-

Jfoepen.
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Avesta beantwoordt, is de Vendldê,d ;
de Yasna bevat den

St6t-ya§t-nask (staota-yêsnya), doch door samenvoeging met

een drietal hoofdstukken uit den Bakó-nask ^), een drietal

oude Ya§ts ^) en eenige litanieën, bovendien door herhalingen

kunstmatig tot 72 hê,s of hoofdstukken gebracht ;
de Ya§ts-

bundel eindelijk bevat den BakÉ,n of Bagh^n-Nask, die uit

zestien dezer liederen bestond, vermeerderd met eenige

andere, die blijkbaar jonger zijn en met teksten van geheel

anderen aard aan andere Nasks ontleend.

Men kan niet zeggen, dat een dezer boeken als zoodanig
ouder is dan de andere, alle bevatten oudere en jongere

bestanddeelen. Misschien is de VendidM als boek het oudst,

en zijn de Yaêts iets later bijeengebracht en althans in den

tegenwoordigen vorm iets later opgesteld dan de Vendlddd

en Yasna. Is het voorshands nog niet mogehjk nauwkeurig
te bepalen, wat in elk dezer boeken ouder, wat jonger is,

iets kan daarvan nu reeds met zekerheid worden gezegd^

en men behoeft niet te wanhopen dat voortgezet onderzoek

daarover nog meer licht zal verspreiden.

Al aanstonds moet opgemerkt worden dat een aantal

teksten in een ander dialekt geschreven zijn dan de meeste

overige. Dit verschil in taal "is wezenlijk en kan niet, zooals

men ten behoeve van een bodemlooze theorie gepoogd heeft

te doen, tot een verschil van schrijfwijs herleid worden ^).

Wel behooren beide tot eenzelfde taal, maar öf 9,ls twee

dialekten in verschillende streken gesproken, öf als een

ouder en een jonger vorm van ontwikkeling. Het eerste is

vrij algemeen aangenomeö, maar op zwakken grond, het

laatste dunkt mij 't waarschijnlijkst. Dat de taalvorm waarin

O Ha 19—21.

^) Deze zijn: de Hóm-yast, ha 9—11, de Srós-yast, ha 57, de zoo-

genaamde Maya-yast, ha 65 en in zekeren zin ook h^ 62, welks hoofd-

inhoud met den Atas-yast overeenstemt.

") Zie wat ik daarover schreef in Revue de VHistoire des Religions

1894, livr. 1, p. 78 suiv.
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de Gèthas geschreven zijn en die daarom de gê,thische heet,

archaïstischer is dan de andere is algemeen erkend, en ook

het metrum der Gdthas is veel ouder en primitiever dan

dat der Ya§ts. Zouden wij reeds daarom, niet alleen de

oude liederen, die, zooals ik zeide, reeds van oudsher be-

schouwd werden als grondslag van het geheele Avesta, maar

alle in den gèthischen taalvorm geschreven stukken als

voortbrengselen eener vroegere periode moeten beschouwen,

de inhoud vooral, vergeleken met dien der andere geschriften,

bewijst het.

De teksten in g^tha-dialekt zijn de GMhas, de Yasna

haptanghaiti, een viertal zeer heilige gebeden en eenige klei-

nere stukken, zooals de geloofsbelijdenissen en andere. Zij

komen later ter sprake. Dan zal blijken dat ook zij niet

even oud zijn, maar van een geleidelijke ontwikkeling der

godsdienstige denkbeelden en voorstellingen getuigen. Maar

alle te zamen vertegenwoordigen een ouder standpunt van

godsdienstige ontwikkeling dan de geschriften in den jon-

geren taalvorm opgesteld. De Gathas, eigenlijk vijf verza-

melingen van liederen, niet naar inhoud of onderwerp maar

naar het metrum gerangschikt ^), bevatten de dikwijls met

warme geestdrift verkondigde, oorspronkelijke zarathustrische

heilsleer. Men zou het dus aan den aard dier zangen kun-

nen toeschrijven, dat daarin van allerlei inzettingen en ge-

bruiken, die in de andere deelen van 't Avesta een voor-

name plaats beslaan, zooals de jaar- en dagverdeeling, de

baresmantwijgen bij 't gebed en 't offer gebezigd en derge-

lijke niet gewaagd wordt. Zelfs zou het toevallig kunnen zijn dat

ook in den Yasna der zeven hoofdstukken daarvan gezwe-

*) De vijf Gathas zijn: 1. Ahunavaiti, 7 liederen, waarachter%e

Yasna haptanghaiti, Y. der 7 hoofdstukken, een prozawerk van jonger

datum, zeker met het oog op de Gdtha, zelve saamgesteld, gevoegd is,

2. ÜStavaiti, 4 liederen, 3. Spentd-mainyü, 4 liederen, 4. Vohu-khSathra,
1 lied, eveneens met een prozabijvoegsel, en 5. Vahistoiüi, 1 lied, waar-

achter het heilige gebed Airyemd iSyd gevoegd is.
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gen wordt. Maar er is dieper verschil, zooals onze geschie-

denis zelve zal leeren. Hier echter moet reeds op eenige

hoofdpunten gewezen worden. De Zarathuëtra der Gê,thas,

hij zij oorspronkelijk een historisch of een legendarisch

persoon, is een verheerlijkt profeet, de hoogste van allen,

begenadigd met de volkomen openbaring van Mazda ahura,

en daarom het hoofd van alle aardsche wezens
;
die van

't overige Avesta is een mythisch wezen, vereerd als een.

god. De zeven Amesa-spentas, die in de GS,thas nog niet

eens zoo genoemd worden, zijn nog bij lange niet de geniën

van de latere leer, maar nog nauwlijks gepersonifieerde

afgetrokken denkbeelden. Het dualisme wordt in de oudste

prediking niet minder stellig geleerd dan in de overige

geschriften; er is sprake van twee geesten, een goeden en

een boozen, die elkander bestrijden en tusschen welke de

geloovige kiezen moet, maar Mazda staat eigenlijk daar-

boven, en van een vijandigen schepper, in gelijken rang

tegenover hem geplaatst en met wien hij als evenknie heeft

te worstelen, van den Anro-mainyu§ van 't jongere stelsel

kennen de gê,thische teksten noch de voorstelling, noch den

naam ^). Eindelijk, en dit is het voornaamste, de schoonste,

de meest vereerde van alle Yazatas, de machtigste bestrijder

van het rijk des Boozen, niet minder dan het heilige vuur

het middelpunt van den cultus in geheel het jongere Avesta,

Haoma, wordt in de gÉ,thische geschriften zelfs niet eenmaal

genoemd ^).

^) De kiem van dit latere dualisme ligt in Yasna 45,2 waar sprake

is van de twee eerste geesten der wereld, den heilige (spanydo, com-

paratief) en den booze (angro). Maar uit het verband met het vorige

en volgende blijkt dat met dien spanydo niet Mazda zelf bedoeld wordt.

De* wee andere plaatsen waar angro of anro en angro samen voorko-

men zijn duister
;
alleen is duidelijk dat beide malen van slechte men-

schen, niet van booze geesten gesproken wordt.

*)
Ys. 42, een aanhangsel van den Ys. haptanghMti, spreekt wel van

drie Haomas, maar 't is algemeen erkend, dat dit hoofdstuk een veel

jonger bijvoegsel is, in slecht gê,thisch geschreven. Al moeten wij aan-
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Dit diepgaand verschil kan alleen daardoor verklaard

worden dat de Gdthas en 't geen er bij behoort de oudste

oorkonden zijn van den godsdienst, waarvan de in den

anderen taalvorm geschreven teksten de latere ontwikkeling

vertegenwoordigen. In 't afgetrokkene zou 't niet onmogelijk

zijn,
dat beide richtingen gelijktijdig, in verschillende stre-

ken, laat ons zeggen in Oost- en in Noordwest-Iran, ont-

staan, en zich zelfstandig ontwikkeld hadden, tot ze, onder

de Arsaciden of S4sê,niden samensmolten. Zelfs ware 't,

evenzeer in 't afgetrokkene, mogelijk, dat de zooveel sober-

der, wijsgeeriger, idealistischer leer der Gathas de vrucht

was eener hervorming van het grof dualistisch, mythologisch

stelsel van de andere boeken, met zijn tallooze Yazatas en

zijn vele oudarische bestanddeelen, zoodat dan dit laatste

werkelijk het oudste der twee was. Maar beide mogelijk-

heden zijn uitgesloten vooreerst door hetgeen wij van de

taal gezegd hebben, en dan door het onbetwijfelde feit, dat

de laatstgenoemde leer geheel berust op die der Gè.thas,

die
zij gewijzigd, gepopularizeerd, verbasterd heeft, doch

uit welke zij alleen kan worden verstaan, evenals de chris-

telijke dogmatiek uit .de leer van het Nieuwe Testament,

en niet omgekeerd. De oudere bestanddeelen, mythen,

legenden en gebruiken, die in de andere hoofdstukken van

den Yasna, in sommige deelen van den Vendlddd en in

de Ya§ts werkelijk worden aangetroffen, pleiten niet voor

de hoogere oudheid dier geschriften. Het zijn overlevingen
of herlevingen uit een vroegere periode, zooveel mogeüjk
met de zarathustrische prediking in overeenstemming gebracht.

Deze g^thische teksten maken het hoofdbestanddeel uit

van de Staota yêsnya, den Stót-yast-nask, die zooals wij

nemen zooals later, Hfdst. II, 2, zal worden uiteengezet, dat de Haoma-
dienst geen oost-arisch erfgoed was, dan houdt toch dit argument hier

zijn volle kracht, want hij was dan toen de oude gèthateksten ontstonden

aan de Zarathustriërs nog onbekend en ia. de andere Avesta-boeken

neemt hij een voorname plaats in.
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zeiden de kern van den Yasna vormt. Maar
zij zijn niet

A de eenige. Ook in den zoogenaamden jongeren Yasna, te

weten in de hoofdstukken die voor en achter dien Nask

gevoegd werden
"•),

komen er nog enkele voor, namelijk de

, Mazdayasnische Geloofsbelijdenis, voorafgegaan door een

korte lofzegging en gevolgd door een uitvoeriger lofprijzing ^) ;

voorts de bij vergissing zoogenaamde kleine Sr6s-ya§t, die

eigenlijk een aanroeping van de wateren en de Frava§is is ^) ;

eindelijk een zegenspreuk over het vee en den vromen

huisstand, onder aanroeping van Mazda als Fstimao, den

voeder of dengene die den wasdom geeft *). Het laatst-

genoemde stuk behoorde waarschijnlijk oorspronkelijk tot

den Hadhókht-JSTask. Ik vermoed dat de geheele Stót-yast-

nask of Staota-yêsnya oorspronkelijk uisluitend gMhische
teksten bevatte, dat men daarna eenige andere gMhische
teksten van elders ontleend er mee vereenigde, ten einde

geen van de heiligste oorkonden der oudste openbaring die

men nog bezat bij den offerdienst te missen, en dat daaruit

later door voorvoeging van het Haomaritueel en achtervoeging

van 't ritueel bij den lijkdienst, den vuurdienst en de ver-

eering der wateren de thans nog bestaande Yasna gegroeid is.

In de andere Avesta-boeken komen, behoudens enkele

aanhalingen, geen Gdthateksten voor. Zij zijn geheel in het

jongere Baktrisch geschreven. Toch is ook hier niet alles

even oud, en al is het thans nog niet mogelijk overal het

O Ha 1—13 en 55—72.

") Frastuyê, ha 11, 17—18, Fravarane of Fraoreüis, M 12, 1—8,

Astuyê of Astaothwanem, hS- 12, 9—13, 7.

*) Hd 56. Het stuk begint met de gedurig herhaalde formule : seraoso

idhd astü: „gehoor zij hier". In het eerste woord zag men bij vergissing

den naam van den genius Sraosa en verbond den ouden tekst daarom

met den veel jongeren Si'ós-yast, die in hS, 57 volgt.

*) Daarom Fsüsó mathra genoemd. HA, 58, 4—7. De §§ 1—3 vormen

een inleiding en § 6 een slot voor de hiermee aangevulde staota-yêsnya,

alle echter nog in bijna zuiver gdthischen taalvorm. § 9 is een nog
later toevoegsel in de jongere taal.
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vroegere en latere nauwkeurig te onderscheiden, het kritisch

onderzoek heeft toch hier en daar vrij stellige uitkomsten

en eenig inzicht in de samenstelling der teksten gegeven.

Zoo kan het nouvr^'jjKs betwijfeld worden, dat de Vendlddd,

die thans 22 fargards bevat, oorspronkelijk met den 16en

fargard sloot. De 17e werd eerst bijgevoegd en de formule

waarmee de 16e eindigde daarachter nog eens herhaald. Al

het volgende is nalezing, bestaande uit teksten, die op het

hoofdonderwerp eenigszins betrekking hadden. Dit hoofd-

onderwerp wordt eigenlijk in farg. 5— 16 afgehandeld ;
want

ook 13—15 die zich bezighouden met den hond, het geliefde

huisdier der oude Perzen, door hen bijna met den mensch

op éene Kjn gesteld, behooren hier volkomen, wijl de hon-

den, waartoe men ook bevers, egels en andere dieren

rekende, vernielers van booze geesten zijn. Toch verraden

aanhalingen, inlasschingen van metrische en mythologische

fragmenten, waarvan dan de prozatekst de verklaring geeft,

het tegenstrijdige van sommige voorschriften en de talrijke

herhalingen met meer of minder wijziging, dat ook deze

fargards uit verschillende teksten zijn samengesteld ^). Zoo

draagt de 7e fargard duidelijk de sporen van jonger samen-

stelling dan de 5e, waarvan hij verscheiden afdeelingen

woordelijk herhaalt, maar dan ook de daarin vervatte ge-
boden wel verzacht, en dan de 6e, die evenmin als de

8e van dakhmas, de torens tot nederlegging der lijken, ge-

wag maakt ^). Of de eerste vier hoofdstukken als inleiding

^) Zie bijvoorbeeld de oude landbouwliedjes 3, 24—33, de mythische

voorstelling van Mazda en de wateren 5, 17. 20 en 21. Herhalingen
komen telkens voor.

^) Farg. 7, 16 heeft zelfs een aanhaling uit het zeer jonge hoofdstuk

Yasna 65, 5, en 7, 52 komt overeen met farg. 19, 31 en Yst 22, 16,

beide, zooals bekend is, zeer jonge stukken. Zonderling klinkt 7, 49

vgg. het geweldige uitvaren tegen de dakhmas, die wel overal voor onrein

gelden, maar toch noodig waren. De voorschriften van farg. 5 over de

reiniging der vrouw die een dood. kind ter wereld bracht, worden 7,

70—72 gewijzigd.
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van dezelfde hand, dan wel als een voorvoegsel van een

jongeren redactor beschouwd moeten worden, is onzeker.

Maar zeker is, dat aan den l^n fargard een zeer oude tekst

ten grondslag ligt, die hier en daar aangevuld en met jon-

gere voorstellingen in overeenstemming gebracht wordt. Het

is een opsomming van landen door Ahura Mazda voor zijn

aanbidders schoon en geriefelijk geschapen, doch door de

tegenscheppingen van Anro-mainyuê bedorven. Reeds dit

laatste behoort misschien niet in de oorspronkelijke redactie.

Maar zeker is er strijd tusschen hetgeen in den aanhef en

hetgeen in § 2 en 3 van het arische stamland, Airyanem

vaêjó, gezegd wordt. Ginds is het een paradijs, ^oo schoon,

dat, indien de Schepper niet nog meer plaatsen bewoonbaar

en aantrekkelijk had gemaakt, alle bewerktuigde wezens

daarheen zouden gegaan zijn. Hier is het een werkelijk

land, door zijn langdurigen scherpen winter onbewoonbaar

geworden, het land waar het hart, het midden des winters

is, waaromheen de winter van alle zijden aanstormt. Deze

laatste voorstelling is zeker de oorspronkelijke. De vermelde

landen maken slechts een deel van Irdn uit, en de redactor

gevoelde, dat dit onvolledige zijner lijst
in zijn tijd verwon-

dering moest baren. Hij voegt er dus de opmerking bij, dat

er nog andere in menig opzicht voortreffelijke landen zijn,

die hij niet heeft opgenoemd.
Ook de 2e fargard is een zarathustrische bewerking der

legende van den oud-arischen heros Yima (Yama), den

koning der eerste menschheid, die negenhonderd jaren

regeerde en in dien tijd, wegens de toeneming zijner onder-

danen, de aarde reeds tweemaal had moeten vergrooten,

doch daarna, toen alles op aarde door een geweldigen

winter zou worden vernietigd, op bevel van Ahura Mazda

een vara of omtuinde plaats inricht, waar hij zich met het

zaad van vee, menschen, honden^ vogels en met brandende

vuren terugtrekt. Wij komen later op de mythe zelve terug.

Maar nu moest voor den geloovigen Mazdayasner duidelijk
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gemaakt worden, hoe deze oude overlevering die hij niet

geneigd was prijs te geven, in overeenstemming kon worden

gebracht met de rechtzinnige, leer, dat aan Zarathuêtra reeds

van het begin der schepping de wet geopenbaard was en

hij het hoofd is der aardsche huishouding. Op vrij onhandige

wijs laat de schrijver deze vraag door Zarathuêtra zelven

aan Mazda voorleggen, die hem antwoordt, dat Yima weigerde,

de wet te verkondigen, maar wel de goede landstreken wilde

uitbreiden ; Zarathustra bleef dus de eerste profeet der ware

leer. Een andere vraag was, of die leer in den var van

Yima onbekend was. Het antwoord is, dat een mythische vogel

haar daar heeft gebracht, en dat ZarathuStra ook daar de ratu

of geestelijke, Urvatat-naro de anhu of wereldsche heer is ^).

Eindelijk, om nog slechts éen voorbeeld te noemen, dat

de 19e fargard uit zeer verschillende en onderling geheel niet

samenhangende stukken bestaat, is sinds lang opgemerkt.
Tusschen 1— 10 en 43—47, die bij elkander behooren, zijn

drie andere teksten over gansch verschillende onderwerpen

ingelascht. De hoofdtekst is het verhaal der zoogenaamde

verzoeking van Zarathustra, naar alle waarschijnlijkheid jonger

dan de meeste fargards van den VendidM ^), doch waaraan

een oude mythe ten grondslag ligt in den geest der mazda-

yasnische leer bewerkt. De daartusschen gevoegde stukken

zijn van nog jongeren oorsprong ^).

O ürvatat-naró geldt in de latere legende voor een zoon van Zara-

thustra en voor het hoofd van den stand der landbouwers. Misschien

was 't oorspronkelijk een bijnaam van Yima: „menschenvriend", of

beter „de menschen vereenigd". Reeds van § 39 af begint een soort

van commentaar.

*') Bewijzen zijn 19,5, waar de pairika Khnathaiti genoemd wordt,
alleen nog in Yst 19, voorts het meer Kasu, alleen in Yst 13 voor-

komende. Den toekomstigen Saosyafit, waarvan daar sprake is, vindt

men in den jongeren Yasna, Vispêred en de Yasts.

*) Niet alleen de aanroepingen 19, 13 bewijzen dat, maar ook vooral
de genet, ahuró-mazdao, die alleen in Ys. 71, 10 voorkomt, waar Justi,

Darmesteter en anderen ten onrechte een vocatief aannemen. Zie ook

nog Ys. 7, 24 en 13, 5, in aanhalingen uit den Yasna haptanghaiti.
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De Ya§ts vormen naast de Gö,thas het dichterlijke be-

standdeel van 't Avesta en zijn een rijke bron voor de kennis

der oud-iranische poëzie en mythologie. Maar zij zijn van

zeer ongelijke waarde en verschillenden ouderdom. Zoo zijn

er drie, een aan de zeven Amesa-spentas, eea aan Asa-va-

hista, een aan Haurvatdt gewijd, die niet in den Bagh^n-
Nask waren opgenomen, en niet veel meer dan waardeloos

knutselwerk mogen heeten, waarvan de hopeloos bedorven

tekst niet aan de. slordigheid der afschrijvers maar aan de

onwetendheid der samenstellers, men kan niet zeggen : dich-

ters, is te wijten ^). Zij zijn blijkbaar opgesteld, om in een

leemte te voorzien. Men miste lofzangen aan de hoogste geesten

van 't zarathustrisch stelsel te zamen of afzonderlijk gewijd.

Ook de Ormazd-Yast, het lied voor den hoogen God zelven,

is door en door prozaïsch. Het is een theologische bespie-

geling over de goddelijke kracht van Ahura Mazdas naam,

tweemaal afgebroken door droge lijsten van namen, waarvan

de tweede jonger is dan de eerste, en die misschien beide

interpolaties zijn; trouwens niet de eenige in dit gebrekkig

opstel. Doch dit juist pleit voor de betrekkelijke oudheid

der andere, vooral van die welke oud-arische goden, in

zarathustrische yazatas veranderd, bezingen. Deze althans

schijnen niet met het oog op de bijzondere feestdagen ge-

dicht, maar eerst later daarvoor in gebruik genomen te zijn.

Tot de schoonste, zoowel in dichterlijk als in religieus op-

zicht behooren de H6m-Yast, evenals de daarmee geenszins

gelijkstaande Srós-Yast, in den Yasna opgenomen, beide

gunstig afstekend bij de parallele liederen in de verzameling

der Yaëts; de Ardvisür-B4n5- of Abê,n-Yast, aan de

') Er schijnt ook een Yast aan Vohumano gewijd te zijn geweest;

want de Bahman-Yast, uit de 12e eeeuw n. O. vat de oudere pehlewi-

vertaling met commentaar van een avestisch origineel samen. Zie West,
Pahlavi Texts (SBE.) I, Introd. pp. 4 ff. Hij vermoedt dat de ver-

taling waarvan de Bahman-Yast het epitome is, ten tijde van Khüsró

JSIÓsirvan (531
—

579) moet vervaardigd zijn.
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hemelsche wateren en haar hoofd Ardvi-süra-Anê,hita gewijd,

de ïistar-, Mihir- en ten deele ook de Farvardin-Yast.

Met den inhoud zullen wij later kennis maken; wi] spreken

nu alleen over hun samenstelling en betrekkelijke oudheid.

Wat het eerste betreft, zij zijn hier en daar sterk geïnter-

poleerd. Midden tusschen warme lofprijzingen en levendige

beschrijvingen stuit men op dor-prozaïsche opmerkingen van

ritualistischen aard, die duidelijk de hand van priesters verra-

den. Ook aan 't slot zijn dikwijls eentonige litanieën aangehecht.

Meestal zijn de inlasschingen gemakkelijk daaraan te onder-

scheiden, dat men zich de moeite niet getroost heeft ze in

metrischen vorm te brengen. Wat het andere, de oudheid,

aangaat, sommige hebben ongetwijfeld een of meer vroegere,

niet-zarathustrische maar bij
't volk geliefde liederen tot

grondslag. Hier en daar kan men, zoo al niet den ouden

tekst, door den mazdayasnischen bewerker in zijn geest ge-

wijzigd, dan toch sommige overblijfselen daarvan duidelijk

herkennen. Dit kan hier niet in bijzonderheden worden aan-

getoond. Maar als een paar sprekende voorbeelden kies ik

den Ardvlsür-B^nó-Yaêt en den Tigtar-yast.

Verscheiden Yasts, die yazatas ten onderwerp hebben,

wier vereering men wilde aanprijzen, vooral die aan den

ouden godsdienst ontleend waren en oorspronkelijk niet in

het zarathustrische stelsel behoorden, geven een opsomming
vaa heroën der legende en zelfs van goddelijke wezens, die

hun oudtijds oifers brachten. Twee zulke lijsten zijn ook

in den Ardvlsür-Ya§t ingeschoven ^). Licht men die er uit.

^) Volgens Darmesteter zouden in Yst 5 van 16—83 de aanbidders

van Anahita voor Zarathustra, van 97—118 de tijdgenooten en volgers
van dezen genoemd worden. Dit is onjuist. Keeds 68 wordt Jamaspa,
72 Asavazda, 76 Vistauru, 81 Yóista vermeld, die alle tot den kring
van Zarathustra behooren. 1—5 = Ys. 65, 1—5. Str. 7, 11, 13 en 15

sjyn een verbleekte navolging van de gloeiende beschrijving aan het
slot van den Yast. Str. 88—96 vallen geheel uit den toon en bevatten

theologische bespiegelingen in mazdayasnisch-rechtzinnigen geest.
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dan houdt men, met uitzondering van den aanhef en eenige

andere uitbreidingen, fragmenten over van een of meer

liederen ter eere van Ardvi-süra An^hita, waarin niets be-

paald zarathustrisch te vinden is : Een bede aan de godin

om neder te dalen van de sterren op aarde, een opsomming
van de zegeningen die haar aanbidders, krijgslieden, pries-

ters — die hier in de tweede plaats genoemd worden —
jonge meisjes en vrouwen van haar verlangen, een beschrij-

ving van haar nederdaling in volle schoonheid en glorie,

alles besloten met de bede van den krijger om haar bijstand

in den slag ^).

Ook de hier en daar werkehjk schoonC; dichterlijke Ti§tar-

Yast is duidelijk de zarathustrisch-mazdayasnische overwer-

king van een zuiver mythologisch lied, waarin deze regen-

brengende god, in zijn verschillende metamorfozen, als

schoon jongeling, als stier, en als wit paard met gele ooren,

en zijn strijd in deze laatste gedaante, tegen den demon

der droogte en dorheid, Apaoêa, als een zwart paard,

bezongen werd. Het zou een wanhopig pogen zijn, hier of

elders, bijvoorbeeld in den beroemden Müiir-yast, het oude,

niet-zarathustrische lied uit den tegenwoordigen tekst te

willen reconstrueeren. De bewerkers hebben zich met den

ouden tekst te groote vrijheden veroorloofd, ten einde dien

met hun godgeleerde beschouwingen in overeenstemming te

brengen, dan dat wij hem volkomen weer zouden herkennen.

Maar wat geheel uit hun pen gevloeid is, wat zij er enkel

voor geplaatst, tusschen gevoegd of aangehecht hebben, valt

gemakkelijk te onderscheiden ^).
•

*) Strophe 132 is de bijvoeging van den priester die er een offer-

lied van gemaakt heeft en daartoe de woorden van den aanhef (85),

-de bede om nederdaling op aarde, hier geheel ongepast, nu zij reeds

lang vervuld is, heeft herhaald en uitgebreid. Hier en daar heeft de

redactor enkele trekken naar zijn smaak ingevoegd, die met de overige

schildering niet stroken.

^) Zoo is bijvoorbeeld in den Mihir-Yast, Yst 10, § 1—6 een theolo-

gische inleidmg, die er oorspronkelijk niet toe behoort, en, wat reeds
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Maar dit onderzoek is nog in zijn beginselen en de uit-

komsten die het reeds heeft opgeleverd moeten nog nader

worden getoetst. Wij mogen er dus niet langer bij stilstaan,

en hebben alleen nog de vraag te beantwoorden, in welken

zin de geschriften van 't Avesta als bronnen voor de

geschiedenis van den zarathustrischen godsdienst moeten

beschouwd worden. Men heeft steeds verzuimd die vraag

te stellen en zich van het verschillend karakter onzer bron-

nen rekenschap te geven. Daardoor zag men zich voor

vermeende moeilijkheden geplaatst, die men niet in staat

was op te lossen. Men zag namelijk strijd tusschen de leer

van 't Avesta en hetgeen de opschriften der Achaemeniden

of bijvoorbeeld Herodotus omtrent den godsdienst der Meden

en Perzen getuigen, en leidde daaruit allerlei verkeerde

gevolgtrekkingen af. Die strijd bestaat, maar laat zich

gemakkelijk verklaren uit het verschillend karakter der

genoemde bronnen. Herodotus bericht wat hij, of wat zijn

zegsman, van den volksgodsdienst, de werkelijke godsver-

eering der Iraniërs gehoord had, en ook enkele andere

mededeelingen der Ouden, met name van Strabo, zijn van

denzelfden aard. Uit de opschriften der Achaemeniden

leeren wij den mazdayasnischen godsdienst kennen, in zoo-

ver hij in hun rijk staatsgodsdienst geworden, met andere

woorden officieel erkend was. Het Avesta geeft een beeld

der ontwikkeling van het Zarathustrisme, zooals het vóór

Alexander in Medië en Perzië misschien nooit, tenzij dan

wellicht op een enkele plaats, bijvoorbeeld in het priester-

lijke Ragha, in werkelijkheid bestaan heeft, maar zooals het

Darmesteter gezien heeft, 118—139 een zuiver liturgisch deel. 140—144
is een lofzegging ten besluite. Maar reeds 115—117, indien 't geen

zelfstandig stuk is, behoort bij 't volgende. Voorts zijn zeker 53—59
en 63, en waarschijnlijk 9; 18—21; 23—24; 28b—34; 37—43; 48;
83—94; 98—101; 105—111 zarathustrische invoegsels. Heeft men deze

verwijderd, dan houdt men bijna zuiver een goed samenhangenden,

naythologischen lofzang over.
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leefde in de scholen der priesters en godgeleerden en door

hen, althans zooveel mogelijk in het noordwesten en het

oosten van Irê,n was ingevoerd.

3. OUDHEID VAN 't AVESTA.

Wij hebben de heilige schriften der Zarathustriërs leeren

kennen en staan nu voor de vraag, tot welken tijd zij

behooren, en in hoeverre wij ze dus kunnen vertrouwen.

Zijn de teksten van ons Avesta en de verloren boeken

waarop het s4sê,nidische Zend-Avesta gegrond is, met de

thans bijeenverzamelde fragmenten in hoofdzaak afkomstig

uit den tijd der Achaemeniden, wellicht nog uit vroeger

eeuwen, of eerst vervaardigd na hun val? Vroeger meende

men zonder aarzeling het eerste te mogen aannemen en

waren er zelfs geleerden die de samenstelling der Avesta-

boeken nog aan het Medische Rijk deden voorafgaan. Nog
altijd zijn mannen van gezag dat gevoelen toegedaan. Thans

zijn er enkele geleerden van naam, die met meer of minder

nadruk de laatstgenoemde meening verdedigen. Wij zijn

genoodzaakt tusschen de twee hjpothezen een keuze te doen.

De eerste, die de meening dat het Avesta betrekkelijk

jong is, een meening waartoe Spiegel, Justi en de Harlez

meer en meer neigden, opzettelijk in een schitterend betoog

heeft verdedigd, is de onlangs overleden en terecht diep

betreurde fransche geleerde James Darmesteter, wien daarbij

grondige kennis der teksten, rijke geleerdheid, zeldzame

scherpzinnigheid en een meesterlijke stijl ten dienste ston-

den. Wij kunnen ons hier niet bezighouden met weerlegging

van al de geestige, maar wilde vermoedens van dezen

schrijver, die bewijzen, dat zijn vernuft niet zelden zijn

historischen zin en zijn gezond oordeel bedrogen heeft ^).

^) In zijn jongste vertaling van het Zend-Avesta, voornamelijk in de

Inleiding tot het derde deel. Ik heb van dit werk een verslag en be-

oordeeling gegeven in de Revue de VHistoire des Religions. 1894, Tomé
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De meeste, zooals, om een enkel voorbeeld te noemen, deze,

dat de Keresanu van 't Avesta, die zeker niemand anders

is dan de Ej'9anu van den Yeda, en dus een onloochenbaar

mythisch wezen, Alexander de Groote zou zijn, zullen wel

niet langer duren dan de vonken van een vuurwerk. Maar

Darmesteter bouwt op nog andere, althans schijnbaar vaster

gronden, en wij zijn verplicht de stevigheid daarvan te

onderzoeken.

Hij beroept zich vooreerst op de overlevering. Volgens

ten minste twee verschillende, doch naar zijn oordeel wezen-

lijk overeenstemmende tradities, zou de officiëele tekst van

al de heilige schriften der Zarathustriërs, die van staatswege

in twee afschriften bewaard werd, door toedoen van Alexan-

der of althans ten gevolge der verwarring die zijn verovering

teweegbracht, verloren zijn gegaan. Eerst de Arsacide Valka§,

in wien men op goeden grond Nero's tijdgenoot Vologeses I

(51
—55 na C.) meent te herkennen, zou dan begonnen

zijn de verspreide overblijfsels der oude oorkonden, zoowel

de geschreven fragmenten als de stukken die men nog uit

den mond der priesters kon opteekenen, te verzamelen. De
eerste S^s^nide Ardesir (Artaxerxes) I (226

—
241) zou dan

dit werk, met behulp van een zekeren Tansar of Tosar

hebben voortgezet; zijn opvolger èahpuhr I (241
—

272) zou

de verlorene, maar inmiddels in 't Grieksch en 't Indisch

vertaalde iranische teksten weer in de landstaal hebben

doen overbrengen, en eerst door de laatste redactie van

den grooten leeraar Atarpê,d den zoon van Mahrespand
onder èahpuhr II (309—379) zou het sasdnidische Zend-

Avesta voor goed zijn afgesloten.

In 't algemeen genomen kunnen deze overleveringen juist

XXIX, p. 68 suiv.: nUne nouvelle hypothese sur l'antiquité de

l'Avesta", en over de oudheid van 't Avesta gesproken in de K, Akademie
van wetenschappen te Amsterdam, Verslagen en Mededeelingen, Bo Eeeks,

pi.
IX, blz, 364 vgg., 1895. Ik moet, voor meer bijzonderheden dan

m den tekst besproken kxmnen worden, naar die opstellen verwijzen.

II. 3
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zijn en heeft men eenig recht ze op deze wijze met elkander

in verband te brengen. Maar men mag er dan ook niets

anders in zien, dan de herinnering van de wijze waarop de

Avesta-geschriften, nadat de twee authentieke afschriften,

hetzij in den brand van Persepolis, hetzij op andere wijze

verloren waren gegaan, weer bijeenverzameld, doch ook tevens

aanstonds uit het oude Baktrisch in het Pehlewi, de offi-

ciëele taal der S^s^niden overgezet en van meer theologische

dan exegetische aanmerkingen voorzien werden.

Maar volgens Darmesteter is dit niet een louter verza-

melen, zelfs niet een redigeeren en bewerken van reeds

bestaande teksten, maar een samenstellen van nieuwe schriften

geweest. Van 't oude Zoroastrisme bestaat, volgens hem, geen
enkele tekst meer. Het geheele Avesta is eerst na Alexander

ontstaan. Met het getuigenis der oud-perzische opschriften

en de berichten der Grieken voor zich kan hij moeilijk

loochenen dat de grondslag der in 't Avesta verkondigde

leer oud is; een punt, waarop wij nog terugkomen. Maar

de boeken zelven zijn geheel nieuw
;
de oude leer werd er

zelfstandig in uitgewerkt naar den geest des tijds, of liever,

en dit is een der hoofdpunten van zijn betoog, onder den

invloed van vreemde godsdiensten en wijsgeerige stelsels.

In 't Avesta vindt hij onmiskenbare sporen van Indische^

zoowel brahmaansche als buddhistische, grieksche, vooral

hellenistische en israëlietische denkbeelden en voorstellingen.

Zien wij wat in dit beweren waar is.

Niemand loochent de overeenkomst der indische en ira-

nische godsdiensten. Tal van sagen en overleveringen, ge-

bruiken en beschouwingen, namen van vereerde wezens

hebben zij gemeen, wat te opmerkelijker is, omdat de hoogst-

vereerde wezens der Iraniërs, de ahura's, bij de Indiërs de

machtige vijanden hunner goden, en wederkeerig deze goden,

de devas, bij de Iraniërs de verfoeide booze geesten ge-

worden zijn. Maar Mithra, Aryaman, V4yu en verscheidene

anderen worden door beide geëerd, Yama-Yima is bij beide
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de koning der eerste menschheid en van 't Doodenrijk,

en de dienst van Soma-Haoma neemt bij beide, bij de

Iraniërs althans in een later periode, de voornaamste plaats

bij
den cultus in. Maar Darmesteter zelf moet toegeven,

dat dit alles zich het eenvoudigst laat verklaren als over-

bKjfsels uit een vroegere periode, toen de beide natiën nog

éen volk uitmaakten. Overgenomen van de eene of andere

zijde is het zeker niet. Zelfs dat de Indische hoofdgod Indra,

Sarva, waarmee ^iva kan bedoeld zijn, en de !Né,satyas in

't Avesta als afgoden vermeld worden, pleit niet tegen zijn

oudheid, want de Indiërs waren niet alleen de naaste buren

van de Iraniërs, maar Hapta Hindu, dat is het stroomgebied

van den Indus, wordt in den VendidM als een iranisch

land beschouwd en in de opschriften der oud-perzische

koningen tot de provinciën des rijks gerekend.

Wat in 't Avesta aan 'tBuddhisme ontleend zou zijn be-

paalt zich tot het volgende: een zekere demon Büiti zou

de Buddha, een ander Büté,sp de Bodhisattva en Gaotema

wederom de Buddha onder zijn naam Gautama zijn *). Dit

is alles, en dit alles eigenlijk niets. Indien Büiti een indische

parallel moet hebben, dan zou 't alleen bhüta, een spook
of kobold kunnen zijn. Btlt^sp komt in 't Avesta niet voor,

maar alleen in een zeer willekeurige lezing van Bundehiè 28,

35, en Gaotema kan nooit aan 't indische patronymicum
Gautama beantwoorden, maar alleen aan Gotama, den naam
van een vedischen zanger, die waarschijnlijk reeds tot de

arische mythologie behoorde.

De overeenkomsten tusschen israëlietische en iranische

sagen en voorstellingen zijn van gelijke beteekenis. Zoover 't

Avesta betreft zijn zij onbeduidend. Die van wat meer belang

zijn vindt men alleen in den BundehiS, dus in een geschrift
uit den lateren S^s^nidentijd, en al behoorden ze ook tot

) Reeds Martin Haug heeft zich wat Gaotema betreft op dezelfde

wijze vergist.
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de oudste bestanddeelen van dit boek, dat, zooals gezegd'

werd, met den inhoud van den Dê,mddt-Nask veel gemeen

heeft, zij
kunnen op andere wijze veel beter verklaard worden-

Blijft over het hoofd-argument: de geheele leer der Gê,thas,.

de grondleer van den zarathustrischen godsdienst is een

zwakke naklank van de hellenistische wijsbegeerte, bepaal-

delijk aan Philo Judaeus ontleend. De Ameëa-spentas bèhooren

niet tot den ouden mazdayasnischen godsdienst, maar zijn

philonische, neo-platonische ideeën, geïranizeerde aeonen. En
dat alleen, omdat de met Ahura Mazda innigst verbonden ame-

ëa-spentaVohu-mano eenige gelykenis met den Logos van Philo

vertoont. Ik heb elders ^) de volslagen onmogelykheid van

dit vermoeden uiteengezet, voornamelyk op deze gronden,,

dat misschien twee der Amesa-spenta's, zeker eenhunner, onder

een tot onkenbaar wordens toe verbasterden naam, op de munten

der indo-skythische koningen Kaniêka en HuviSka als een

god voorkomt, en dat Plutarchus reeds nauwkeurig met de

namen en beteekenis der ameëa-spentas bekend is. Philo

nu stierf omtreeks 25 na C, hetgeen ongeveer met Plutar-

chus' geboortejaar overeenstemt, en de eerste der genoemde

koningen beklom den troon in 78 na C. Binnen een halve

eeuw zouden dus de werken van den alexandrijnschen

wijsgeer door de perzische godgeleerden
•

bestudeerd zijn,,

het stelsel dat zij daaruit afleidden uitgewerkt en beschreven

en weer aan de Grieken bekend geworden, en zouden de wijs-

geerige persoonsverbeeldingen die zij van Philo nabootsten^

zoo geheel in volksgoden omgezet zijn, dat hun namen

gansch verbasterd werden en vreemde vorsten ze konden

overnemen. Dit is eenvoudig ondenkbaar en de gissing zelve

een afdwaling van 't genie.

Darmesteter wil wel toegeven, dat eenige in 't Avesta

voorkomende leerstellingen oud zijn. Hij moet wel. Aristoteles

kende reeds Oromazdês en Areimanios en dus het dualisme

*) Men zie de boven blz. 32 nt. 1 aangehaalde opstellep.
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op het hoogste goddelijke wezen overgebracht ; Theopompus

spreekt van de opstandingsleer; beide moeten dus vóór

Alexander reeds tot de geloofsartikelen der Zarathustriërs

behoord hebben. Ook de haomadienst moet sinds lang in

zwang zijn geweest, al spreken noch Herodotus, noch andere

oude grieksche schrijvers daarvan ;
dit bewijst de somadienst

der stamverwante Indiërs. Eindelgk zal de geheele practische

en utilistische zedeleer der Perzen en misschien zelfs de

leer dat alles uit den Oneindigen Tijd zijn oorsprong geno-

men heeft, niet eerst na den val van 't Perzische rijk zijn uit-

gedacht. Maar de leer der ameêa-spentas en der yazatas was

vóór dien tijd onbekend en Ahura Mazda was een natuurgod
aan het hoofd van een heel pantheon van natuurgoden ^). Dit en

al het andere wat aan- 't Avesta eigenaardig is, zou dus heugen
uit den tijd der Arsaciden en der Sé-s^niden. Maar, om van

andere bezwaren te zwijgen, men kan niet maar willekeurig

eenige leerstellingen voor oud verklaren, omdat er toevallig

hier en daar melding van gemaakt wordt, en datgene waar-

mee
zij onverbrekelijk samenhangen, dat wat de eigenlijke

bodem is waarin die geloofsartikelen wortelen, de leer van

Ahura Mazda als den eenig eigenlyken goeden god, den

boven de natuur verheven schepper met zijn heiligen om
zich en onder zich, als iets van jonger oorsprong beschou-

wen, omdat eerst Plutarchus daarover spreekt. Allerminst

mag men een zoo ontwijfelbaar jong dogme, uit verkeerde

exegeze van een paar Avesta-plaatsen ontstaan, als de leer

van den Oneindigen Tijd waaruit alles zou zijn voortgekomen,
voor de oude, welgestaafde leer van Mazda als den onge-

schapen God in de plaats stellen. Trouwens, de oudheid

van de leer der Ame§a-spentas in 't Avesta wordt recht-

streeks bewezen door de wyze waarop Plutarchus haar

*) Darmesteter leidt dit af uit de woorden in de oud-perzische op-
schriften voorkomend: hada bagaibis vithibis, die hij geheel onjuist

verklaart. Zie Verslagen en Mededeelingen der K. A. te Amsterdam,
a- p. blz. 2, noot.
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weergeeft. Hij kent en vermeldt reeds de later algemeen

heerschende voorstelling, dat tegenover de zeven goede

hoogste geesten een zevental booze wezens staat, zoodat

elk zijn tegenhanger heeft in de wereld der duisternis, een

voorstelling aan 't Avesta nog onbekend ^).

Het voornaamste bewijs voor de oudheid van 't Avesta

ligt in de taal, waarin 't geschreven is. Dat die taal in het

begin onzer jaartelling niet meer gesproken werd, evenmin

als het oud-perzisch, ontkent niemand. Toch zouden in en na

de eerste eeuw na C. de Maubads in nog wel twee dialekten

dier taal, een ouder en een jonger, de 21 Nasks van 't

Avesta hebben opgesteld, ofschoon niemand ze meer ver-

stond, en zij genoodzaakt waren ze onmiddellijk weder in

de toenmalige taal van 't rijk, het Pehlewi, over te zetten.

Het schrijven in een doode taal is niet slechts mogelijk,

maar zeer gewoon, en 't wordt soms nog eeuwen voortgezet

nadat
zij geen spreektaal meer is. Maar het is alleen moge-

lijk, wanneer men een literatuur bezit die men ten voorbeeld

kan nemen ; niet, wanneer zij, behoudens eenige kleine frag-

menten, verloren is gegaan. Men voert de pehlewi-vertalingen

der Avesta-boeken aan, ten bewijze dal men de oude taal,

althans in de eerste eeuwen der sê,sê.nische heerschappij nog
zeer goed verstond. Maar vooreerst is 't iets anders den zin

van geschriften in een doode taal te begrijpen, vooral wan-

neer die wetenschap meer op de overlevering der school

dan op de studie der taal zelve berust; iets anders zelf

daarin boeken, en nog wel wijsgeerige en dichterlijke, op
te stellen. Ook zouden, indien men ze aanstonds in de ge-

sproken taal had overgebracht, die vertalingen niet zooveel

te wenschen overlaten. Zelfs de warmste voorstanders der

traditie, al moet men soms hun verteeringsvermogen van

^) Darmesteter zelf: Vendtddd (SBE.), Introduction p. LIV heeft

deze reeds vroeger gemaakte opmerking met instemming herhaald,

ofschoon hij haar thans stilzwijgend verwerpt.
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baren onzin bewonderen, zien zich menigmaal genoodzaakt

daarvan af te wijken en hun eigen weg te zoeken. De

Gê,thas vooral kunnen niet uit den tijd van Alexander dag-

teekenen. Haar tekst is dikwijls duister en bovendien zeer

gebrekkig. Dat ligt niet aan de onbedrevenheid der samen-

stellers, maar daaraan dat degenen die ze overleverden van

geslacht tot geslacht ze niet te best meer verstonden. De

zonden tegen taal en spraakkunst waarop men meermalen

stuit, zijn niet de geregeld wederkeerende fouten van onbe-

kwame schrijvers, maar slordigheden van onwetende bewaar-

ders. Het metrum, zeer primitief, veel overeenkomend met,

doch arohaïstischer dan het vedische, is dikwijls in ver-

warring. Maar men behoeft de goede, oude taalvormen

slechts te herstellen, en het is aanstonds in orde
;
een bewijs

dat niet de dichters, maar de latere geslachten er geen

weg meer mee wisten. Het is zeer wel mogelijk, dat men
onder de parthische heerschappij en zelfs in het tweede

perzische rijk, in de priesterscholen, nog wat glossen, korte

litanieën, zegenspreuken, bezweringsformulen, kalenders en

dergelijke in het oud-baktrisch kon opstellen, ja, dat men
zelfs eenige regels, half uit de oude teksten gestolen, half

daarvan nagebootst, tot een ondichterlijk dichtwerk kon

samenknutselen, maar tot het schrijven van een der Gèthas,
van den Vendlddd, van een der groote Ya§ts waarover in

het vorige hoofdstuk gesproken werd, was men niet meer

bekwaam in een tijd, die aan de periode van de dorre en

domme scholastiek der pehlewi-commentatoren onmiddellijk

voorafging.

Het oud-perzisch is de naaste verwante van het oud-bak-

trisch. Nu weten wij dat de eerstgenoemde taal onder de

jongere Achaemeniden reeds zoozeer in verval was, dat

hun opschriften ware kakografieën zijn. Het is niet wel

mogelijk dat het baktrisch toen nog in vollen bloei was.

Wel kan van twee zustertalen de eene langer in zwang
blijven en de oude vormen in stand houden dan de andere.
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Maar dat is alleen mogelijk, wanneer de volken of stammen

die deze talen spreken niet of weinig met elkander verkeeren

en op zeer verschillenden trap van beschaving staan. Wan-
neer

zij een gemeenschappelijken godsdienst en eenzelfde

heilige Schrift bezitten, vooral wanneer zij
tot hetzelfde

staatsverband behooren, geschiedt dit nooit. Onder deze

omstandigheden kon het niet anders, of het oost- en het

west-irenisch, de taal van 't Avesta en die der Achaeme-

niden, moesten in haar ontwikkeling en verval ongeveer

gelijken tred houden.

Wij mogen hier niet in te veel bijzonderheden afdalen.

Anders zouden wij gaarne aantoonen, dat er tusschen de

vormen der eigennamen in 't Avesta en die in de Pehlewi-

vertaling of op de munten der indo-skythische koningen
eeuwen moeten liggen. Maar van éen eigennaam mag niet

gezwegen worden, omdat daaruit een der krachtigste bewy-
zen voor de oudheid van 't Avesta kan worden afgeleid :

den naam der hoogste godheid. Men lette op de wijzigingen,

die deze naam heeft ondergaan. De oudste vorm is zonder

twijfel Mazda Ahura of Ahura Mazda als twee namen

beschouwd en behandeld, soms in 't meervoud naast elkander

gesteld. In de Gê,thas is de eerstgenoemde volgorde de

gebruikelijkste, doch ook de andere komt meermalen voor.

Meestal zijn de twee namen door een of meer woorden of

althans door de caesuur van elkander gescheiden, en altijd

worden ze afzonderlijk verbogen. Zoo ook in de andere

gèthische geschriften. In de jongere boeken komt de rang-

schikking Mazda Ahura niet meer voor, dan in aanhalingen

uit de Gdtha-literatuur en in staande formulen zooals : het

vuur van Mazda-Ahura of (Mathra spenta) de vriend van

Mazda Ahura. Ook vindt men daar zelden meer, zooals de

gèthadichters dikwijls doen, Ahura of Mazda alleen als

naam der godheid. Ahura Mazda is, met de bovengenoemde

uitzonderingen in het jongere Avesta de volstrekt algemeene.

Maar het bewustzijn dat het twee woorden zijn blijft levendig.
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Behalve op een paar zeer jonge plaatsen ^) worden beide

steeds afzonderlijk verbogen. In de opschriften der Achae-

meniden echter is Auramazda éen naam geworden ;
de twee

namen worden niet gescheiden door het teeken dat in 't

oud-perzisch het eind der woorden aanduidt; met slechts

éene uitzondering ^) wordt alleen het tweede lid verbogen.

De Grieken eindelijk kennen den naam slechts als éen

enkelen, Oromazês, en hij is dat ook gebleven bij de Ira-

niërs na Alexander, die hem tot Auharmazd, Hormezd,

Ormazd verkortten.

Neemt men nu in aanmerking van hoeveel belang in de

oudheid de naam eener godheid, vooral die van den hoog-

sten god werd geacht, dan ligt de slotsom van dit onderzoek

voor de hand. De periode, waarin men de twee saamge-

voegde namen — alle amesa spentas hebben dubbele namen,
met uitzondering van HaurvatS,t en Ameret^t die een soort

van twee-eenheid vormen — naar willekeur kon rangschikken,

van elkander scheiden of met elkander verbinden, ook elk

afzonderlijk kon gebruiken, waarin men dus nog het levendig

bewustzijn van hun beteekenis had, moet zijn voorafgegaan
aan die waarin zij steeds in dezelfde orde gerangschikt en

nooit gescheiden, ofschoon nog steeds als afzonderlijke

woorden beschouwd en behandeld worden. En deze periode
moet weer vroeger zijn dan die waartoe zij den overgang

vormt, die namelijk waarin de dubbele naam tot éen samen-

gesteld woord is geworden en het eerste lid der samenstelling

niet, of slechts bij uitzondering, verbogen wordt. Het geheele

^) De plaatsen zijn Yasna 7, 24 en 13,5 : ahura-ma%da. Op de laatst-

genoemde plaats kan het echter slechts een schrijffout zijn, want het

is een aanhaling uit den Yasna haptaughMti. De genetief ahwo mazddo
Vend. 19, 15 en Yasna 71, 10 (waar Justi en Darmesteter het te

onrechte als een vocatief beschouwen) is van anderen aard; eenvoudig
een taalfout.

) In C (a en b) 10 en 17 (Xerxes) vindt men den dubbelen genetief

aurahya mazddha.
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Avesta vertegenwoordigt dus een ouder tijdperk van gods-

dienstige ontwikkeling dan dat, waarvan de opschriften der

Achaemeniden getuigen. Daarmee is niet gezegd, dat elk

geschrift van het jonger Avesta vóór den perzischen tijd

moet zijn opgesteld, want in de priesterscholen kan de oude

traditie nog langer hebben voortgeleefd, maar wel dat het,

wat zijn hoofdinhoud aangaat, behoort tot een tijdvak, waarin

Ahura Mazda nog niet de Auramazda der Perzen geworden
•was. Kortom de geschiedenis van den godsnaam bevestigt,

wat andere feiten omtrent de oudheid van 't Avesta en den

godsdienstvorm dien het vertegenwoordigt ons leeren ^).

Over de andere bewijsgronden die voor of tegen die oud-

heid zijn bijgebracht zal ik met opzet kort zijn, maar er

mag niet geheel van gezwegen worden. Darmesteter meent

dat de staatkundige toestand waarvan 't Avesta getuigt het

best overeenkomt met dien van 't Parthische rijk. De par-

thische heerschappij was feodaal; de landsheeren regeerden

onaf hankelijk naast elkander en moesten alleen in den oorlog

den koning volgen. Nu kent het Avesta, altijd volgens hem,

geen hooger burgerlijken rang in den staat dan den landsheer.

Daarom kan het niet tijdens de medische of perzische monar-

chie geschreven zijn. Maar vooreerst was de staatsregeling

in 't Perzische rijk, voordat Darius Hystaspis een strenger

monarchalen regeeringsvorm invoerde, dezelfde als die in

't Parthische, en zal zij van de Medische staatsregeling wel

niet verschild hebben. Trouwens, het is niet juist, dat er

in 't Avesta van een koning en zelfs van een opperkoning-

schap geen sprake zou zijn. Men denke slechts aan den

strijd om 't bezit van de koninklijke glorie of majesteit der

arische landen, zoo . dikwijls vermeld.

Van veel meer gewicht zijn de bewijzen voor de hooge
oudheid van 't Avesta ontleend aan de toespelingen op den

^) Men vergelijke hierbij het uitvoeriger betoog in het meermalen

aangehaald opstel „Over de oudheid van 't Avesta".
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staatkundigen en staathuishoudkundigen toestand des lands,

die er in voorkomen. Geen van de stammen die na de 9e

eeuw V. C. zulk een belangrijke rol in de geschiedenis

hebben gespeeld, Meden, Perzen, Parthen, worden een enkele

maal genoemd. Het Avesta kent slechts Ariërs, zooals, zegt

Herodotus, de Meden zich oudtijds noemden. Nergens is

sprake van de beroemde hoofdsteden, het medische Ekbatana

of de rezidenties der Achaemeniden : Suza, Persepolis en

Pasargadae, welke laatste nog wel een stad der Magiërs,

een priesterstad was *), De eenige groote steden die genoemd

worden, althans zoo men de traditioneele verklaring der

plaatsen mag aannemen, zijn Ninive, dat in de 7e eeuw

verwoest werd, en Babel ^). Maar indien nu werkelijk Babel

hier vermeld wordt, wat 'nog twijfelachtig is, doch dan als de

zetel van een tiran die van de wereldheerschappij droomde,

doch haar niet verkreeg, dan moet dit een herinnering, een

traditie uit overoude tijden zijn, voordat Cyrus er een

hoofdstad zijns rijks van gemaakt had en zelfs vóór de met

de Babyloniërs bevriende medische koningen. In hun dagen
kan de oude wereldstad in de verbeelding der Iraniërs niet

de rezidentie van een gehaten overweldiger zijn geweest.

In geen geval mag men zijn toevlucht nemen tot de bewe-

ring, dat de medische en perzische hoofdsteden haar betee-

kenis reeds verloren hadden toen het Avesta ontstond, want

dan rijst aanstonds de vraag waarom dan van de latere

hoofdsteden, waar de Seleuciden, de Arsaciden en de Sdsd-

*) Plutarchus, Artaxerxes, c. 3. Plin. Hist. nat. 6, 26.

^) Nineve: Yst. 10, 104 en Ys. 5, 29 (op welke plaats de traditie

echter anders vertaalt). Geheel anders, doch zeker onjuist, Darmesteter,

die aan rivieren denkt. Babel: Yst. 5, 29. Azhi dah&ka, de mythische

slang, die later gold voor de verpersoonlijking of 't symbool der

vreemde overheersching, offert daar ter verkrijging van de heerschappij
over de zeven wereldstreken, die hem echter door Anahita niet wordt

toegestaan, bawroiS paiti danhoyê, in het land van Babel. De ver-

klaring is echter lang niet zeker.
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uiden hofhielden, gezwegen wordt. Dat ook Firdausi in zijn

heldensage er van zwijgt is natuurlijk, want hij houdt zich

liefst aan de traditie en hij noemt toch enkele Achaemeniden.

De staatbuishoudkundige toestand van 't volk, waarbij

het Avesta thuis behoort, is nog uiterst primitief. Niet alles

wat daarover gezegd is kan als beslissend worden aangeno-
men. Dat het nog geen ijzer, geen geld, zelfs geen zout

kende is noch bewezen, noch waarschijnlijk. Maar wat zeker

bewezen is en wat later zal worden aangetoond is dit: de

<jrMhas althans zijn de oorkonden, niet slechts van een gods-

dienstige, maar ook van een ekonomische hervorming, van den

overgang namelijk van het nomadenleven tot dat van den

gezeten landbouwer. Zulk een prediking, zulk een hervorming
was in den Arsacidentijd en zelfs onder de vorige monarchieën

in Ir4n niet meer noodig. Godsdienst en landbouw hebben

gezegevierd en steeds blijft tusschen beide een nauw ver-

band bestaan. Het geheele Avesta is de rechte heilige schrift

voor een boerenvolk van veehouders en akkerbouwers, een-

voudig van begrippen en zeden, en de tijdsverdeeling en

godsdienstige voorschriften van den VendldM en den jon-

geren Yasna beantwoorden aan hun behoeften geheel. Eerst

in sommige Yasts openbaart zich een eenigszins andere

geest; er is sprake van koninklijke majesteit en van veld-

slagen en veroveringen; waarom zij waarschijnlijk uit den

tijd van 't koningschap afkomstig zullen zijn -^j.

Op al deze gronden meenen wij de hooge oudheid van

't Avesta te mogen volhouden. Is het werkelijk eerst na

*) Men vergelijke hierbij vooral W. Geiger, Ostlranische Kultur im

Alterthum, Erlangen, 1882 en Vaterland und Zeitalter des Awesta und

seiner Kultur, in Sit%. Ber. der K. hairisch. AJcad. 1884, S. 340 ff.

Geiger bewijst dikwijls te veel en kan niet in alles gevolgd worden,

maar wat Spiegel, Über Vaterland und Zeitalter des Awesta in ZDMG.

1887, S. 280 ff. daartegen heeft ingebracht is even zwak als hetgeen

hij vroeger over dit onderwerp schreef. Vgl. ook R. Eoth in ZDMG.
1880, S. 698.
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het begin onzer tijdrekening opgesteld, dan is het een der

raadselachtigste en slimste literarische vervalschingen die

ooit zijn gepleegd. Een der slimste, want de schrijvers hebben

een taal gekozen, die niet meer gesproken en door het ge-

heele volk niet meer verstaan werd en waarvan alle oor-

konden verloren waren; zij hebben zelfs de stukken die
zij

voor de oudste wilden doen doorgaan in een ouder dialekt

geschreven; zij hebben met volleerde kunst den godsdienst

dien zij schiepen zoo voorgesteld, dat hij in de als oud

bedoelde liederen levend en frisch, in de geschriften, die

daarop heeten te volgen strenger geordend, eindelijk door

allerlei vreemde bestanddeelen verontreinigd wordt, kortom,

zij
hebben niet alleen godsdienstige oorkonden verdicht, maar

een geheele godsdienstige ontwikkeling, en gezorgd dat de

geschiedenis der taal die zij bezigden daarmee gelijken tred

hield
; zij hebben zorgvuldig alles vermeden wat als een

toespeling op hun eigen tijd kon worden opgevat, geen naam

genoemd dan uit den mythischen voortijd en zich geen
enkele maal verraden. Een der raadselachtigste, want dit

werk des bedrogs werd binnen weinige jaren algemeen aan-

genomen; de verzinselen dezer geborgde theosofie werden

aanstonds volksgoden en onmiddellijk daarna door inlandsche

en uitheemsche vorsten erkend; en in de eigen scholen

waar ze ontstaan waren wist men van deze schriften reeds

dadelijk slechts een hoogst gebrekkige vertaling te geven
met toelichtingen die den zin niet zelden geheel verduisterden.

Mij schijnt zulk een vervalsching onmogelijk. Veeleer ben

ik overtuigd, dat de schriften wier inhoud, nauwkeurig en

kritisch onderzocht, zoo duidelijk den ontwikkelingsgang van

den zarathustrischen godsdienst doet waarnemen, echte en

oude oorkonden moeten zijn. De schets van die ontwik-

keling die wij nu zullen beproeven, zal daarvoor het krach-

tigst bewijs zijn.

Om den tijd van 't ontstaan dezer schriften nauwkeuriger
te bepalen, ontbreken ons de historische gegevens. Sommige
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geleerden meenen dat de oudste tot de 13e eeuw v. C.

behooren, en willen zelfs nog hooger opklimmen. Anderen

gissen, dat het bloeitijdperk der Avesta-literatuur tusschen

1000 en 600 v. C. moet gesteld worden *). Naar mijn

overtuiging mogen wij de oudste stukken van 't jongere

Avesta, al is het niet in de tegenwoordige redactie, niet

veel later dan 800 v. C. stellen. De gê,thische literatuur is

dan natuurlijk althans een paar eeuwen ouder, hoewel jonger

dan het ontstaan en de eerste prediking van den'godsdienst

zelven. Doch wij kunnen hier slechts gissen.

*) Bartholomae, Handb. der altiranischen Dialekten, S. 1 flf.



TWEEDE HOOFDSTUK.

VOORGESCHIEDENIS VAN DEN ZARATHUSTRISCHEN GODSDIENST.

1. INLEIDEND. GEOGRAFIE, ETHNOGRAFIE EN ALGEMEENE

GESCHIEDENIS VAN IRAN.

Met de Medo-Perzen en de hun nauw verwante Baktriërs

of Oost-Iraniërs, die na de Babyloniërs en Assyriërs bijna

drie eeuwen lang de meesters van West-Azië waren, en

zelfs, zij
't voor korten tijd en met weinig gevolg, tot

Egypte en Griekenland doordrongen, betreedt voor het eerst

een ario-europeesch of indo-germaansch volk het groot

tooneel der wereldgeschiedenis, om er een hoofdrol te ver-

vullen. Het gebied, dat zij
in hun bloeitijd bewoonden,

strekte zich uit van de Kaspische Zee, den Araxes en den

Oxus en het meer Aral in het noorden, den Hindukuh, de

hoogvlakte Pamir en den Indus met zijn bijstroomen in het

oosten, tot de Erytheesche of Perzische zee in het zuiden,

en Elam; Babylonië en Assyrië in het westen. Het wordt

gewoonlijk Irdn, dat is het land der Iraniërs of Ariërs

genoemd, en de voornaamste gewesten die het omvat, zijn ;

Perzië, eigenlijk of groot Medië, klein Medië of Atropatene,
Parthië en Baktrië met de oostehjke provinciën. Elam of

Susiana wordt er dikwijls mede toe gerekend. Het is, in

onderscheiding van de vruchtbare, door machtige stroomen

besproeide laagten waar de Semieten zich gevestigd hadden,
een

bergland, door weinig rivieren doorsneden, met zeer
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afwisselend klimaat, hier en daar, vooral in de valleien

zeer vruchtbaar, doch meest een ondankbare bodem die

veel van de inspanning des landbouwers vergt. Voor een

groot deel is het dor en een uitgestrekte woestijn scheidt

het westen van het oosten. Maar de oostelijke landstreken

munten veelal uit door vruchtbaarheid en een zacht klimaat

en sommige mogen ware paradijzen genoemd worden. Het

zal ons bhjken, dat deze gesteldheid van 't iranische land

niet alleen samenhangt met den aard zijner bewoners, maar

ook op het karakter van hun godsdienst invloed heeft gehad.

Herodotus ^) prijst de wijsheid van Cyrus die, toen Artem-

bares en eenige andere edelen hem voorstelden hun arm en

dor land met een vruchtbaarder en rijker te verwisselen,

waartoe zij toch de macht hadden, ten antwoord gaf, dat

zij dan spoedig van regeerders geregeerden zouden worden.

Zoo voelden de Grieken en wellicht de Perzen zelven, dat

de aard van den bodem en het klimaat huns lands dezen

gemaakt hadden tot dat kloek, arbeidzaam en krijgshaftig

volk dat een tijdlang de beschaafde wereld overheerschte.

Maar diezelfde natuur is ook in overeenstemming met het

eenigszins nuchter, praktisch en streng zedelijk karakter

van den zarathustrischen godsdienst.

Het volk waarnaar het land, in tegenstelling met de tura-

nische gewesten, Irê,n genoemd wordt en dat er althans de

heerschende bevolking geworden is, heeft daar niet altijd

gewoond, maar van lieverlede de plaats van oudere stammen

ingenomen, die het naar 't schijnt niet verjaagd, maar groo-

tendeels in zich opgenomen heeft. Ariërs noemden zij zich,

evenals de Indiërs zich door dien naam van de andere

bezitters van het schiereiland onderscheidden. In 't Avesta

is menigmaal sprake van Ariërs en arische landen (airya).

De Achaemeniden verheffen er zich met zekeren trots

op, dat zij niet alleen Perzen, zonen van Perzen, maar ook

^) Herod. 9, 122.
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Ariërs, zonen van Ariërs zijn, en, zooals reeds werd opge-

merkt heetten de Meden, volgens Herodotus, oudtijds "Apioi,

waaruit zeker niet mag afgeleid worden, dat alleen
zij dien

naam droegen, al was 't den geschiedschrijver onbekend, dat

ook de andere stammen er aanspraak op maakten. Ook het

kleine volk der Osseten in den Kaukasus, dat een iranische

taal spreekt, noemt zichzelf Iron. Ariërs zijn de voortreffe-

lijken, de uit zuiveren stam geborenen, de ingenui. Waarin

ook de tongvallen die zij spraken verschilden, zij
vormen

inderdaad, althans oorspronkelijk, slechts éene taal. De dia-

lekten kunnen waarschijnlijk in hoofdzaak tot twee groote

groepen gebracht worden, waarvan de eene zich van Afgha-

nistan in 't zuiden over geheel Oosfc-Ir^n en het noorden

verbreid had, en tot welke onder anderen de taal van

't Avesta, het baktrisch behoorde, de andere het westen,

dat is meer bepaald Medië en Perzië beheerschte. In geen

geval is er voldoende grond de avestische taal als die van

Medië te beschouwen. Naar de namen van Meden, die wij

kennen, te oordeelen zal hun taal van het perzisch niet

belangrijk verschild hebben. Dit vermoeden wordt bevestigd

^door het feit, dat de groote opschriften die Darius Hystaspis
in Medië, op de rots te Behi§tê,n liet beitelen, evenals die

in het eigenlijke Perzië, in het oud-perzisch, nieuw-suzisch

en assyrisch of babylonisch gesteld zijn. Ware de landstaal

in Medië geheel verschillend van de perzische geweest, hij

zou haar wel voor deze laatste in de plaats hebben gesteld.

Want dat het medisch in de tweede der genoemde talen

moet gezocht worden, berust op een misverstand. Het is

zeker de taal van Susiana, ten nauwste verwant aan de

elamietische, waarvan ook nog opschriften in een ouder en

jonger dialekt over zijn. Nu is het zeer wel mogelijk, dat de

oude bevolking van Medië, die door de Ariërs onderworpen
werd, een taal sprak van dezelfde familie als het elamietisch,
maar in den tijd der Achaemeniden en over 't geheel der

arische
heerschappij was zij zeker niet meer als de lands-

U. 4
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taal erkend. De heerschende bevolking van Medië was arisch ;

de namen der meeste koningen die Herodotus vermeldt en

die ten deele ook in de oud-perzische spijkeropschriften

voorkomen, bewijzen het, en de pogingen door Oppert aan-

gewend om de namen die Ktesias daarvoor in de plaats

stelt, uit het zoogenaamde medisch, dat is uit het suzisch

te verklaren, moeten, hoe vernuftig ook, als mislukt worden

beschouwd.

Ook in den godsdienst waren alle Iraniërs, behoudens

plaatselijke eigenaardigheden, die wij mogen onderstellen

doch waarvan wij overigens weinig met zekerheid weten,

inderdaad éen; wat in de oudheid met eenheid van taal

gewoonlyk samengaat. Allen hebben
zij

den mazdayasnischen

godsdienst aangenomen, zij
't ook met wijzigingen. Auramazda

is voor Darius en zijn opvolgers, evenzeer als in 't Avesta,

de groote God, de Schepper van alles, ofschoon zij
er naar

oud gebruik de plaatselijke goden bij bleven vereeren
;
en wat

ook de godsdienstige politiek van Cyrus en Kambyzes als

• veroveraars van vreemde landen moge geweest zijn, er is

geen reden om te onderstellen, dat zij niet evenzeer Mazda-

dienaars waren. Dat de Meden van de Perzen in dit opzicht

niet verschilden, blijkt daaruit dat de Magiërs, volgens

Herodotus een medische stam, voor beide stammen de eenig

wettige voorgangers bij den eerdienst en de bewaarders der

religieuze overlevering waren, zonder wie geen offerhandeling

mocht worden verricht. In dit opzicht verschillen
zij van de

andere Iraniërs, althans van hen bij wie 't Avesta ontstond.

Daar heeten de priesters dtharvans, vuurpriesters, een naam

dien Strabo nog in Kappadocië vond; de naam Magiër in

de beteekenis van ,priester' komt in 't Avesta niet voor ^).

Dat intusschen ook in Medië de zarathustrische godsdienst

heerschte mag men opmaken uit de namen van twee hunner

*) De eenige plaats waar men dien heeft meenen te vinden, Yasna

65,7 (Spiegel 64, 25) moet anders worden verklaard. Zie de aange-

haalde verhandehng „Over de oudheid van 't Avesta^, blz, 8.



ALGBMEENE GESCHIEDBNIS VAN" IRAN. 51

voornaamste koningen Fravartis en UvakhSatara (Phraortes

en Kyaxares), die beide zuiver mazdayasnisch-zarathustriscke

begrippen : ,de belijder' en ,de bevorderaar van den wasdom'

uitdrukken. En zeker heerschte die in 't oosten en noorden

van ïrêuï. Daar liggen althans de meeste dier landen, die de

eerste fargard van den Vendidèd opsomt als door Ahura

Mazda voor zijn aanbidders geschapen en van alle geriefe-

lijkheid voorzien, en in Atropatene plaatst de traditie de

geboorteplaats van Zarathustra. Trouwens, dat ook in Arme-

nië de Mazdadienst zich verbreid had is algemeen bekend.

Omtrent den godsdienst der Iraniërs vóór het ontstaan en

de invoering van den zarathustrischen hebben wij natuurlijk

geen berichten. Maar dat ook die een in hoofdzaak bij alle

stammen gelijke zal geweest zijn^ mag als zeker beschouwd

worden. De Iraniërs waren een der twee afdeelingen van de

Ariërs, wier andere afdeeling de Indiërs uitmaken, en wij zullen

aantoonen dat
zij met dezen oorspronkelijk denzelfden gods-

dienst gemeen hadden. Daaruit volgt vanzelf dat ook de

oude godsdienst der iranische stammen, behoudens lokale

verscheidenheden, een en dezelfde en wel een tak van den

oud-arischen godsdienst moet zijn geweest.

Wanneer en vanwaar de Ariërs Irin ingetrokken zijn en

hoe
zij zich daar van lieverlede verbreid hebben, is een

vraag waarop geen beslissend antwoord kan gegeven worden.

Vroeger meende men dat de eerste fargard van den Ven-
did^d hier den doorslag gaf. In deze opsomming van land-

streken, beginnende met het Arische stamland en eindigende
met het stroomgebied van den Indus en Ranha, dat van den

Yaxartes, zag men het verhaal van den 'trek' der eerste

Ariërs die zich in Irê,n vestigden. Dit gevoelen is op allerlei

gronden bestreden, onder anderen ook omdat er mythische
landen onder zouden loopen. Doch dat er een mythisch land

bij zou
zijn, is verre van bewezen. Airydnem Vaêjó, het

arische stamland, is dat zeker niet, al werd het later en ook
voor den glossator van dezen fargard, een legendarisch land,
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waar Ahura Mazda, Yima en Zarathuëtra samenkomen, en

zoo met een soort van paradijs saamgesmolten. Het is een

zeer werkelijk land, waar de winter ondraaglijk wordt, en

dat men daarom schijnt te hebben verlaten. Later werd het

natuurlijk door de verbeelding der jongere geslachten ver-

heerlijkt. Ook Varena, al weten wij de ligging niet meer aan

te geven^ is daarom evenmin mythisch als alle landen in de

oorlogsberichten der egyptische en assyrische koningen, wier

ligging ons onbekend is; ook niet omdat de legende van

Thraêtaona en Azhi dah^ka daar gelokaliseerd, is, want dan

zou ook Babel waar Azhi dahèka volgens een andere plaats

zetelde, een mythische stad zijn; hoeveel mythen der

oudheid spelen niet in werkelijk bestaande plaatsen? Mij

schijnt de genoemde verklaring nog niet zoo onmogelijk.

Juist de schijnbare willekeurigheid waarmee de schrijver

soms van het eene einde des lands naar -het andere over-

springt, versterkt mij in die meening. Letten wij alleen op-

de landen waarvan de ligging zeker is, dan krijgen wij een

duidelijk beeld van een zich geleidelijk uitbreidende natie.

Uit Airydnem Vaêjó gekomen, waar dit dan ook moge

gezocht worden, vestigen de Ariërs zich het eerst in het

liefelijke Sughdha, Sogdiane ^), en verbreiden zich vandaar

in het naburige Baktrië, Margiana en Nisaea ^) ;
van dit

laatste land uit naar Haraiva, het Areia der Grieken, het

tegenwoordige Herat, Vaêkereta, dat waarschijnlijk Kabul

is en Harahvaiti, het latere Helmend. Intusschen had men
zich in 't noorden in Hyrkanië gevestigd en was vandaar

tot Ragha in het oosten van Medië voortgetrokken. Dan

volgen, om van het onbekende Varena eux Cakhra niet te

*) Men merke op dat het duidelijk nog een kolonie is; het arische

land heet niet Sughdha, maar Gava 'twelk in Sughdha is. Dergelijke

uitdrukkingen komen ook in 't vervolg van 't hoofdstuk voor.

°) Nisaea wordt gezegd tusschen Bakhdhi en Mouru in te liggen.

Letterlijk is dit niet juist. Kan het beduiden dat het van beide uit.

gekolonizeerd werd? Of heeft de stam zich verplaatst?
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gewagen, ofschoon beiden wel in de nabijheid der Kaspische

zee gezocht moeten worden, de twee eindpunten Hapta

Hindu in 't zuid-oosten en Raiiha, dat als winterland wel

in 't noorden zal liggen. Wat hier ook van zij, het docu-

ment door den redactor van den fargard gebezigd voor zijn

stichtelijk doel, een geheel ander dan het oorspronkelijke,

heeft alle kenmerken van hooge oudheid. Het geeft den

geografischen gezichtskring van dèn oorspronkelijken schrijver

in zijn volle uitgebreidheid. Zijn iranische wereld strekte

niet verder. Medië en Perzië lagen daarbuiten.

Deze beschouwing wordt bevestigd door de krijgsberichten

der assyrische koningen. Meermalen drongen zij, en vroeger

reeds babylonische veroveraars, zeer ver in Medië door, en

ofschoon zij 't nooit geheel onderwierpen en alleen ten doel

hadden door gedurige razzia's schrik onder de bevolking te

verspreiden en hun rooftochten te voorkomen, zij vestigden

hier en daar ook koloniën. Nu hebben echter zoo goed als

alle namen van plaatsen en stammen in Medië die zij
noe-

men een onarischen klank, althans tot de regeering van

Sargon II toe. Dit bewijst dat het gros der Ariërs vóór

de 8e eeuw v. C. nog niet zoover tot het westen was voort-

gedrongen. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Eeeds vroeg
vindt men, nabij de oostelijke grens van Assyrië het land

of den stam Parêuas vermeld, die ten tijde van Sinacherib

ten oosten van Elam schijnt gewoond te hebben. Wellicht

waren dat de Perzen, ofschoon de naam ook een assyrische

vorm voor de Parthavas, de Parthen kon zijn. In de Annalen

van Salmanassar II, dus reeds in de 9e eeuw, bericht hij

een overwinning op zekeren Artasari, niet ver van Parëuaê

gevestigd, en heet een vorst van Hubuëka nu eens Data,
dan Datana *) ; beide namen zijn zeker arisch, Tiglatpilesar III

') Zwarte obelisk reg. 171 vg., 161 en 177. Met ,arisch' wordt
hier nog geenszins ,persa-arisch' bedoeld. Er waren ook arische of

indogermaansche Skythen, wier taal, naar 't schijnt, voor een deel aan de

iranische verwant was. De naam des lands Hubuska klinkt zeer skythisch.
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noemt als heer van Kummuh, d. i. Kommagene, dus reeds

ver naar 't westen, Ku§ta§pi, waarin men duidelijk den naam

Vlêtü,spa naar de hardere uitspraak herkent. Sargon IT vat

in Man een Dayaukku, wat hij voor een eigennaam houdt,,

maar wel een landsheer, dahyuka, schijnt te zijn; gelijke

vergissing beging Herodotus, toen hij den stichter van 't.

Medische rijk Deïokes noemde ^). ASurahiddin eindelijk

drong door tot Patischorië, Patusarra, het oud-perzische

Patiëuvari, en voerde daar krijg tegen twee vorsten die hij

Eparna en Sitirparna, d. i. Vifré^na en Cithrafr^na, noemt,,

namen waarin het zarathustrische begrip frdna^ d. i. in 't bak-

trisch hvdrena, de heilige glorie, voorkomt. Langzamerhand

schijnen zich dus de Ariërs, ofschoon reeds in 't oosten en

noorden gevestigd, in de westelijke en zuidelijke streken

van Irê,n verbreid te hebben, totdat zij eindehjk machtig,

genoeg waren het Medische rijk te stichten.

Volgens oude overleveringen, die tot de Grieken waren

doorgedrongen, was Baktrië nog vóór de stichting der

medische heerschappij een machtig rijk geweest met een

vrij hoog staande beschaving. Het is moeilijk deze overleve-

ring, die zeer onwaarschijnlijk klinkt en door weinig gesteund

wordt, als historie aan te nemen. Maar zij
is misschien toch

niet geheel uit de lucht gegrepen en kan althans haar grond
vinden in de omstandigheid dat de Ariërs zich eerst in

Baktrië en de omliggende gewesten gevestigd hebben, voordat

Medië en Perzië hun behoorden. Sedert de ontdekkingen

der laatste jaren de hooge oudheid der beschaving meer en

meer aan het licht hebben gebracht, zou 't niet gerecht-

vaardigd zijn te zeggen, dat zulk een rijk daar en in dien

voortijd onmogelijk was. Zeker is, dat aan Baktrië, zoowel

in iranische als in indische bronnen een onmiskenbare voor-

rang boven de andere oostelijke gewesten wordt toegekend..

Voor het bestaan der medische heerschappij bestaan betere

') Zie mijn Bdbylonisch-assyrische Qesehiehte, S. 263.
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gronden, al weten wij er niet veel bijzonderheden van. Zooals

reeds gezegd werd, Deïokês, volgens Herodotus de stichter

van dat rijk, is waarschijnlijk slechts de titel van den lands-

heer. De andere namen die hij noemt rPhraortês en Kyaxarês

zijn goede perzische namen, uit de opschriften der Achaeme-

niden bekend. Een opstandeling onder Darius zegt van

Uvakh§atara (Kyaxarês) af te stammen. Een ander, een

Meder, heet Fravartis, en noemt zich Khëathrita^ die naar

't schijnt in een assyrisch fragment Kaêtaritu, koning der

Meden genoemd wordt ^). Misschien was Kiëathrita de

laatste wettige koning van Medië, en Astyagês, dien de

laatste koning van Babel NabünS-id Istuvegu noemt, een

skythisch of kimmerisch overweldiger.

Zeker is dat deze laatste door Cyrns verslagen en door

zijn eigen leger aan dezen uitgeleverd werd. Met Cjrrus

maakte de stam der Perzen, in de eerste helft der zesde

eeuw V. C. zich van de oppermacht meester. Zijn koningen,

naar hun stamvader de Achaemeniden (HakhÉ,mani§iya) ge-

noemd, waren naar 't schijnt tot dien tijd toe aan 't medisch

gezag onderworpen geweest. Maar terwijl de macht der

Meden, door de invallen en de tijdelijke opperheerschappij
der Skythen, ruwe arische stammen uit het Noorden, snel

afnam, was die der Perzen bestendig toegenomen. Sedert

Cispiè (Teïspes) hadden
zij

zich zelfs meester gemaakt van

Elam, dat reeds van Aèurbanipal den genadeslag had ont-

vangen, en noemden
zij

zich dus bij voorkeur koning van

Anzan, ofschoon
zij ook koning van Perzië bleven ^). De

*) In een anderen assyrischen tekst heet hij : stadsvoogd van Kar-

Kassi, en heeft hij den stadsvoogd der Meden, Mamitiarsu, naast zich.

Zie mijn Babylon.-assyr. QescMchte, S. 334 f. en vooral 335 Anm. 1 .

) In een opstel : „Het land Anzan-Ansan" in den Feestbundel aan
Dr. P. J. Yetk aangeboden (Leiden 1894), blz. 195 vgg. heb ik trach-

ten aan te toonen dat Anzan of Ansan hier dat deel van Elam aan-

duidt, waarin Suza de hoofdstad lag. Dat deze stad de geliefkoosde
rezidentie der perzische koningen was, is bekend.
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groote Cyrus was de tweede, volgens sommigen zelfs de

derde van dien naam ^), de eerste koning der koningen
van perzischen stam, die zich niet vergenoegde met de

onderhoorigheid van alle iranische volken, maar die bij de

klein-aziatische bezittingen des rijks ook Lydië voegde en

ten laatste het oude Babylonische rijk en daarmede het ge-
heele westen van Azië voor zijn zegevierende wapenen deed

bukken. De heerschappij bleef van dien tijd af in de handen

der Achaemeniden, al ging zij na den dood van Kambyzes II,

den zoon van den grooten Cyrus, en van den gewaanden
Smerdes (Bardiya), den Magiër Gaumata, met Darius

(Darayavuê) den zoon van Hystaspes (Ylêtèspa) op een

jongeren tak over, en al beklom meer dan eens niet de

wettige opvolger, maar een verder bloedverwant des konings
der troon, waartoe hij zich door een of meer moorden den

weg had gebaand. Toch zou het kolossale rijk, in weerwil

van de slechte regeering, niet zoo spoedig bezweken zijn,

indien het tegenover den genialen veldheer Alexander een

Cyrus of een Darius YiMspas zoon had kunnen stellen, en

„de lans van den perzischen man", waarvan Darius roemde

dat hij vèr reikte, niet gevallen was in de onbekwame hand

van een ijdel despoot, die, te laf om op het slagveld te

sneuvelen, ten laatste door een zijner satrapen vermoord

^) Volgens Nöldeke, Aufsötxe %ur persischen GesoMchte, S. 15 zou

uit Herod. 7, 11 volgen, dat de Teïspes van wien zoowel Cyrus als

Darius Hystaspis in hun opschriften, na Achaemenes, hun geslacht

afleiden, reeds de tweede van dien naam was, en er tusschen hem en

Achaemenes nog een Teïspes, Kambyzes en Cyrus geregeerd hebben.

De ons bekende Cyrus en Kambyzes zouden dan niet de tweede, maar

de derde van die namen' zijn. Mij schijnt dit bedenkehjk, omdat beide

Cyrus en Darius in hun genealogieën niet hooger opklimmen dan tot

Teïspes, die dan de tweede zijn zou, en Darius hem onmiddellijk laat

volgen op Achaemenes, dien hij zelfs den vader van dezen Teïspes

noemt. Ik denk dus dat Herodotus van de twee genealogieën van

Xérxes en van Cyrus bij vergissing er eene gemaakt heeft door ze

achter elkander te plaatsen.



DE OOST-AEISCHE GODSDIENST. 57

werd. Met zijn val begon niet alleen voor het volk in 't

algemeen, maar ook voor den godsdienst dien het beleed

een nieuw tijdvak. De vreemde overheersching was ook voor

de inheemsche religie niet gunstig ;
maar met de heerschappij

der parthische koningen, die toch ook Iraniërs waren, be-

gint tevens haar herstel, dat door de perzische SasÉ,niden vol-

tooid wordt. Doch dit alles ligt buiten het bestek van dit

werk. De 'historische omtrekken die Wij hebben aangegeven

zijn voldoende als achtergrond voor de ontwikkelingsge-

schiedenis van de zarathustrische religie tot Alexander, die

wij zullen trachten te schetsen. Voordat wij daartoe overgaan

echter, moet onderzocht worden in welken bodem
zij wortelt,

met andere woorden op welke vroegere religie zij is geënt.

2. DE OOST-ARISCHE GODSDIENST.

Van den godsdienst waaruit de Zarathustrische zich ont-

wikkeld heeft of welks plaats hij althans heeft ingenomen

zijn noch oorkonden, noch rechtstreeksche berichten meer

over. Toch is het mogelijk zich daarvan eenige voorstelling

te vormen door vergelijking met de religieuze denkbeelden

en gebruiken hunner naaste verwanten en samenvoeging van

hetgeen beide met elkander gemeen hebben. De naaste ver-

wanten der Iraniërs zijn de Indiërs. Beiden zijn de twee groote

takken van een volk dat zich als de Ariërs van zijn naburen

onderscheidde, om zijn meerderheid tegenover hen aan te

duiden. De talen die de twee volken spraken, vooral wan-

neer men tot haar oudste vormen opklimt, staan nader bij

elkander dan bij eenige andere der ario-europeesche of

indo-germaansche taalfamilie waartoe zij behooren. Spraak-
kunst en woordenschat, woordvorming en buiging komen

zoozeer overeen, dat men ze noodwendig als rechtstreeksche

afstammelingen eener zelfde oudere taal moet beschouwen.

Zij hebben dus eens dezelfde taal gesproken, die dan het best

de arische of zoo men met dat woord de geheele familie
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wil aanduiden, de oost-arische kan worden genoemd. En
daaruit volgt reeds vanzelf dat

zij
eens in elkanders onmid-

dellijke nabijheid, ja, in hetzelfde land hebben gewoond, éen

volk hebben uitgemaakt. Waar dit geweest zij,
behoeft hier

niet onderzocht te worden. Allerlei gissingen zijn daar-

omtrent voorgesteld en verdedigd; geene enkele heeft nog

algemeene instemming kunnen vinden. Men zou geneigd

zijn te berusten in 'het antwoord dat eens gege'ven werd:

„ergens in Azië", zoo er niet ook waren die een landstreek

in Eiu-opa hebben voorgesteld. Maar voor ons. is dit vraag-

stuk van ondergeschikt belang; het is voor ons doel genoeg
te weten, dat Iraniërs en Indiërs éen volk geweest zijn, om
daardoor ook de treffende overeenkomsten in hun godsdienst

te verklaren en de hoofdlijnen van hun gemeenschappelijken

godsdienst te teekenen, zoover de sporen die zij hebben

achtergelaten dit vergunnen. Nog verder terug te gaan en

een onderzoek in te stellen, of ook de gansche volkenfamilie

die de aziatische of oostelijke Ariërs en hun europeesche

stamverwanten omvatte, eens, niet alleen in taal, maar

ook in godsdienst éen was, ligt niet op onzen weg.

Vooraf echter moet nog de vraag worden beantwoord, of

hetgeen de twee volken in den godsdienst gemeen hebben

niet het gevolg kan zijn van hun onderling verkeer, denk-

beelden en gebruiken dus die zij van elkander overgenomen
hebben? Men heeft inderdaad door die gissing alle over-

eenkomsten in mythologie en cultus, in godennamen en

gebruiken willen verklaren, en daardoor de dwaasheid der

vergelijkende godsdienstwetenschap en mythologie willen

aantoonen en het gansche gebouw door haar met zooveel

vernuft en geleerdheid opgebouwd omver willen blazen.

Een heilzame kritiek zeker, wel geschikt om de uitspattingen

van 't vergelijkend onderzoek te betoomen en het recht van

andere verklaringen te doen gelden, die in sommige geval-

len zeker het juiste treffen. Jammer slechts dat de nieuwe

theorie al aanstonds tot dezelfde eenzijdigheid is vervallen
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als de oudere en door haar belachelijke overdrijvingen zich-

zelf oordeelt. Doch, wat hiervan in 't algemeen waar moge

zijn,
in 't geval waarover wij handelen kan aan geen over-

neming worden gedacht. Men zou kunnen zeggen ; de Iraniërs

en de Indiërs waren niet slechts verwanten, maar naaste

buren. Aan den Indus vloeiden hun grenzen ineen. Afgha-

nistan is daarvan een trejffend voorbeeld. De taal van dat

land, het Paêto, moge met recht tot de iranische dialekten

gerekend worden, zij is zoo vol van indische elemeuten,.

dat sommige geleerden haar voor een indisch dialekt, of

althans voor een onafhankelijke taal verklaard hebben, veel

nader staande bij de indische dan bij de iranische. Zou,,

wat hier van de taal bewezen is, in vroeger eeuwen niet

ook met den godsdienst geschied kunnen zijn? In 't afge-

trokkene is die mogelijkheid niet te loochenen. In de wer-

kelijkheid houdt
zij

hier geen stand. Om slechts van

't voornaamste te spreken : wat zij in godsdienstig opzicht

met elkander gemeen hebben behoort niet tot het wezenlijke,,

althans niet tot hetgeen de leidende gedachte van ieders

godsdienst uitmaakt, maar tot datgene wat daarin nog geduld
of na eenigen tegenstand weder werd opgenomen, wat, ook

als wij elk op zichzelf beschouwen als een overlevering uit

een vroegere periode moet worden aangemerkt. Ook is het

bij elk hunner zelfstandig en eigenaardig uitgewerkt; het

komt overeen maar verschilt te gelijker tijd hemelsbreed.

Bij overneming zouden de Iraniërs Indra en Agni, of de

Indiërs Ahura Mazda en Vohu mano zich hebben toege-

ëigend; maar Ahura Mazda en Vohu man6 zijn aan de

Indiërs onbekend gebleven en Indra althans behoort bij de

Iraniërs tot het rijk 'van den Booze. Het merkwaardige is

juist dat zooveel gemeenschappelijks wordt gevonden in twee

godsdiensten die lijnrecht tegenover elkander staan, in geest
en karakter volkomen onderscheiden. Op éen punt zou men
kunnen twijfelen, namelijk, wat den Soma-Haomadienst

betreft. De Somadienst is in den indischen cultus een hoofd-



60 DE OOST-ARISCHE GODSDIENST.

zaak en wordt dat eerst later in den zarathustrischen
;
in

de g^thische literatuur wordt hij met geen woord vermeld.

Het ligt dus voor de hand te besluiten, dat hetgeen bij het

eene volk in de oudste oorkonden de hoofdrol speelt en

bij het andere eerst later beteekenis krijgt, door het laatste

van het eerste is overgenomen. En dat klemt hier te meer,

omdat de Haoma bij de Iraniërs bij lange niet zulk een

overwegende plaats inneemt, als bij de Indiërs, bij wie een

geheel Mandala van den Rgveda aan hem, in zijn éenen

vorm van pavamana gewijd is; wier goden, vooral Indra,

hem drinken zonder maat en er roof en doodslag voor

plegen ; die onuitputtelijk zijn in eeretitels hem gegeven en

veel met soma samengestelde woorden bezitten. De Iraniërs

daarentegen zijn in deze samenstellingen met haoma arm

en sober in de eernamen die zij
hem geven; een parallel

met den somadrinkenden Indra vindt men in 't Avesta niet,

en het is opmerkelijk dat op de eenige plaats in al de

gê,thische teksten waar de Haoma vermeld wordt, het jonge

toevoegsel tot den Yasna haptanghS-iti ^), tevens sprake is

van Atharvans, vuurpriesters, „die van verre komen". Dit

alles doet mij twijfelen of de Soma-Haoma-leer en dienst

wel een overblijfsel is uit den oost-arischen tijd. Een onster-

felijkheidsdrank kenden de Oost-Ariërs zeker, want wij

vinden dien ook bij de Iraniërs en hij behoort reeds tot

de oud-arische of indogermaansche periode. De mythen die

daarop betrekking hebben en de daarmee samenhangende

gebruiken zijn oud en algemeen; zelfs bij anarische volken

zijn er sporen van te ontdekken. Ik spreek alleen van den

eigenaardigen vorm die er in de vereering van Soma-Haoma

aan gegeven is, en dien ik geneigd ben voor betrekkelijk

jong te houden. Ook meen ik niet, dat de Iraniërs hun

Haoma rechtstreeks van de vedische Indiërs hebben over-

genomen en „de atharvans, die van verre kwamen" afkom-

^) Yasna 42, 5 (Sp. 41, 30 vgg.)
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stig waren van gene zijde van den Indus. Hij zou dan, bij

alle overeenkomst, niet zooveel van Soma verschillen en

zijn dienst zou zich in Irèn niet zoo zelfstandig hebben

ontwikkeld. Ook zou hij dan van Indra en Tvastr moeilijk

te scheiden zijn geweest. Het geboorteland van den Haoma-

Somadienst zal waarschijnlijk gezocht moeten worden bij de

iranische rivier Harahvaiti, vanwaar hij zich naar het oosten

en het noorden en westen kan hebben verbreid. In den

naam Sarasvati, door de vedische Indiërs aan het onbedui-

dende riviertje tusschen Indus en Ganges waar zij zich

aanvankelijk nederzetten gegeven, zou dan een herinnering

zijn aan den heiligen stroom, waar de eigenaardige cultus

zijn oorsprong nam ^).

Wij geven thans eenige omtrekken van den godsdienst

der Oost-Ariërs, de nog niet gescheiden Indiërs en Iraniërs,

Hadden zij zeker nog vrij wat animistische voorstellingen

en gebruiken behouden, hun godsdienst was toch reeds be-

paald polytheïstisch. De wezens die
zij

aanbaden noemden

zij met verschillende eernamen : de hemelschen [deva-daêva],

de geesten (asura-ahura), de rijke gevers of lotbedeelers

[bhaga-bagha, baga), de vereerden (yajata-yazata), namen

waarvan de twee eerste het algemeenst, de twee laatste

misschien meer bij den eenen stam dan bij den anderen in

gebruik waren. Twee daarvan, deva en bhaga waren reeds

vóór den oost-arischen tijd in gebruik, het eerste zeer alge-

meen, het andere althans bij de Slavische volken, en asu7^a

heeft zijn tegenhanger in de oud-noorsche Asen, gelijk

yajata met het grieksche 'dyiog samenhangt.
De goden waren natuurgoden en de wijsheid en weten-

schap die men hun toeschreef {^ndya) zal wel voor een goed
deel als tooverkracht zijn opgevat, ten minste als die soort

*) Dit stemt overeen met de vermoedens van Hillebrandt, Vedische

Mythologie I, 100 ff., waarin men een kern van waarheid kan erkennen,
zonder al zijn gissingen aan te nemen en bijvoorbeeld in de Parners
de vedische panis te zien.
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van bovennatuurlijke kennis die niet door het gewone na-

denken kan worden verkregen, maar een bijzondere godde-

lijke gave is, die slechts de uitverkorenen onder de menschen

met de hemelsche wezens gemeen hebben. Maar wanneer

^ij hen bovendien degenen die een goede heerschappij uit-

oefenen of verleenen [sulcsatra—Tiukhsathra) en de eens-

willenden (sajosa-hazaosa) noemden, dan ligt daarin al de

kiem van 't geloof in een zekere wereldorde.

Aan het hoofd der godenwereld stond een zevental hoogste

wezens, wat men terecht daaruit heeft afgeleid; dat aan de

zeven Adityas der Indiërs zeven Ameëa-spentas bij de

Iraniërs beantwoordden. Terecht, want al heeft men daar-

tegen ingebracht, dat somtijds meer dan de bekende zeven,

waarvan Plutarchus gewaagt, tot de laatstgenoemden wor-

den gerekend, en ook, wanneer men alle goden die wel

éldityas genaamd worden bij elkander optelt, het zevental

wordt overschreden, dat zevental staat vast. In beide gods-
diensten speelt dit heilig getal een overwegende rol. Er zijn,

om slechts dit te noemen, bij beide natiën zeven wereld-

deelen, de dvlpas der Indiërs, de karsvares der Iraniërs,

waaraan de Indische zeven menschenstammeri en de heilanden

der zeven werelden beantwoorden, zeven heilige rivieren,

die van de zeven takken van Sê,rasvati wel niet zullen

verschillen, zeven gewijde zangers (saptdrsi) bij de Indiërs,

die de Iraniër in de zeven sterren van den Grooten Beer

{haptoiringd) aanschouwde, en in verscheiden symbolische

handelingen van den eerdienst keert dat zevental weder.

Het getal is het oude en oorspronkelijke, dat beide met

elkander gemeen hebben, en dat zich bij beide ook in de

godenwereld afspiegelt. Daarin voegden da zarathustrische

hervormers hun hoogste geesten, met insluiting van Ahura

Mazda, maar vervingen een paar van hen nu en dan door

a,ndere, totdat men ten laatste weer tot de oudste lijst

terugkeerde. De Indiërs, bij wie
zij de zonen van Aditi

heetten, rekenden daartoe standvastig Varuna en Mitra,
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ook wel Aryaman, maar vulden de andere plaatsen aan

naar willekeur, meest door verpersoonlijking van afgetrokken

begrippen. Nu zijn juist Varuna, Mitra en Aryaman god-

heden van eenigszins anderen aard, dan die welke eigenaardig

tot de vedische mythologie behoorden en in het vedische

tijdperk het meest vereerd worden. Althans Varuna gelijkt

meer op een semietischen dan op een arischen god ;
absoluut

soeverein, heerscher over alles {samrdj), handhaver van de

zedelijke wereldorde, is hij wel de gever van rijke zege-

ningen, maar tevens zeer gevreesd als bestraffer van alle

schuld, waarvan hij kennis draagt, ook al bleef zij voor

ieders oog verborgen. Mitra is vooral bij de Iraniërs de

wreker der geschonden trouw, de geduchte handhaver der

verbonden. In het vedische godenstelsel behooren zij niet

recht thuis
;

Mitra geraakt er ook al aanstonds op den

achtergrond, als natuurgod doorindra en anderen verdrongen;

alleen in 't gevolg van Varuna, met wien hij een tweeëenheid

uitmaakt (dvandva) houdt hij nog eenige beteekenis. Ook

Aryaman komt in den Rgveda althans zelden alleen, meestal

in gezelschap van Varuna en Mitra of van een hunner of

van een of meer der andere é,dityas voor, maar vooral met

de beide eerstgenoemden, eens zelfs tot een innige triade

verbonden ^). Mitra en Aryaman zijn synoniemen en beduiden

eigenlijk „vriend" en „boezemvriend", het tweede veelal in

de beteekenis van „vriend des bruidegoms", paranymfios,
en die beteekenis komt zoowel in den Veda als in 't Avesta

uit. Er is dus voldoende grond om aan te nemen, dat dit

drietal althans reeds in de oost-arische periode tot het

hoogste zevental behoorde, al hebben de zarathustrische her-

vormers hen door anderen vervangen en aan Mithra en

Airyaman een plaats daarbuiten aangewezen. De eerste, in

de gMhische periode geheel op den achtergrond geraakt, doch

') Rv. VII, 38, 4. Zie Bergaigne, Religion védique, III, 98. Hoe
toog hij vroeger stond blijkt uit hetgeen vermeld is ald. 102 nt.



64 DE OOST-ARISCHE GODSDIENST.

ZOO diep in 't volksgeloof geworteld, dat men wel genood-
zaakt was hem later weer onder de zarathustrische Yazatas

op te nemen, was de machtige lichtgod, vriend en helper

in den strijd en, zooals wij zagen, handhaver van waarheid

en recht. De ander, wiens tegenwoordigheid de gemeente

wenscht, was wellicht van ouds, gelijk zijn naam doet onder-

stellen, de beschermgeest van het arische volk, de bevor-

deraar van zijn voorspoed en vruchtbaarheid. En misschien

mogen wij in Varuna de hemelsche afspiegeling en dus de

bijzondere godheid zien van den koning, in Mïtra van den

strijdbaren adel, in Aryaman van 't getrouwe volk.

Want dat Varuna reeds tot het oost-arische tijdperk be-

hoort, berust op een welgegronde hypotheze. Of hij toen

onder dien naam werd aangebeden, of die naam misschien

nog ouder is en met het grieksche Ouranos samenhangt,

kunnen wij in 't midden laten, al is het eerste althans zeer

waarschijnlijk. Wat bedoeld wordt is, dat het verpersoon-

lijkte godsbegrip in den vedischen tijd met den naam Varuna

aangeduid ouder is dan de vedische en avestische gods-

diensten. Waarom hij dan bij de Iraniërs niet meer voor-

komt, is vrij duidelijk. Die den zarathustrischen godsdienst

aannamen konden naast Mazda Ahura, den alwijzen Ahura,

geen andere hoogste godheid plaatsen; in dit stelsel werd

Varuna verdrongen door een god, die in menig opzicht op
hem geleek en evenals hij de asura-ahura bij uitnemendheid

is. Was Varuna bij de Indiërs zoo innig met die natuurlijke

en zedelijke wereldorde vereenigd, die zij met het woord

rta aanduidden, dat hij daarmee als 't ware samenvalt^ zoo

zelfs dat men hem met recht een persoonsverbeelding van

het rta genoemd heeft, ook Mazda is met het asa, den

iranischen vorm van rta, 't geen de Zarathustriërs eenigszins

verpersoonlijken, zoo goed als een. En op dezelfde wijs als

in den Veda Mitra met Varuna wordt samengekoppeld,

geschiedt dit in 't jongere Avesta met Mithra en Ahura ^).

*)
In verschillende casus van den dualis : Yasna 1, 11 ; 2, 11 ; Yst. 10, 113.
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Want dat deze Ahura een ander wezen dan Ahura Mazda

zou zijn,
is noch bewezen, nocli waarschijnlijk. Evenmin is

er reden aan te nemen, dat de hoofdgod van het zarathus-

trische stelsel wel den hemelgod Dyaus, die eveneens bij de

Perzen niet voorkomt *), maar niet den hemelgod Yaruna

vervangen kon. Integendeel, hij vereenigt in zich de betee-

kenis van beide, die ook beide dikwijls kortweg de Asura

heeten, doch het allermeest komt hij met Varuna overeen.

Dyaus is een aloude natuurgod, die reeds van vóór de oost-

arische periode dagteekent ;
in den Veda behoort hij nog

tot de leer, maar voor de godsdienstige praktijk heeft hij

alle beteekenis verloren ^).

Daarmee is nu geenszins gezegd, dat Mazda ahura onder

een anderen naam dezelfde is als Varuna asura. Mazda is

een schepping van de zarathustrische hervorming. Maar zij

geleken te veel op elkander om naast elkaar een voorwerp
van vereering te blijven, en zoo moest Varuna wijken. Toen

later Mithra uit het volksgeloof in het zarathustrische stelsel

werd opgenomen kon hij niet met Varuna verbonden blijven,

maar moest hij naast Mazda dezelfde plaats innemen die hij

vroeger bij genen bekleedde ^).

*) dici bij Herod. 1, 131 is de accusatief van Zsvg, niet van Dyaus.
Herodotus bedoelt Ahura Mazda.

") De hier bestreden meening is die van P. von Bradke, Dyaus
Asura, Ahura-mazda und die Asuras, Halle 1885.

°) Over dit geheele vraagstuk zie men H. "W. Wallis, The cosmo-

gony of the Rigveda, p. 100. Over Eta en Varuna ald. p. 92 ff. Voorts :

A. Hillebrandt, Mitra und Varuna, Bresl. 1877, K. Bohnenberger,
-Der altindische Qott Varuna naeh den lAedern des Rgveda, Tüb. 1893.

Spiegel, die vroeger, in zijn JEranisehe Alterthumshunde de oorspronke-

lijke eenheid der Amesa speötas en Adityas aannam, is later daarvan

teruggekomen. Zie Die Arische Periode und ihre Zustande,'Lë.^z 1887,
S. 198 fg. en vgl. C. de Harlez, Les origines du Zoroastrisme, Extr.

du journ. Asiat. 1889, p. 60 suiv. Uit den tekst blijkt dat ik mij met
hun jongste gevoelen niet vereenigen kan.

H. 5
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Onlangs is de gissing verdedigd, dat de Indo-iraniërs dit

zevental aan de Semieten ontleend zouden hebben, en dat

men daarmee niet anders bedoelde dan maan, zon en vijf

planeten. Varuna (en Ahura Mazda?) zou dan de maan,

Mithra de zon, de overige vijf de werkelijk of schijnbaar

kleinere hemellichten zijn ^). Tegen dit laatste is groot be-

zwaar. Het verbinden van zeven beweeglijke hemellichamen

met zeven der hoogste goden is niet zoo oud als men meent,

en is ook nooit een vereenzelviging geweest. Het zevental

hoogste goden bestond reeds lang te voren. Bovendien is

het niet oorspronkelijk semietisch maar sumerisch, en naar

alle waarschijnlijkheid hadden de Sumeriërs deze voorstelling

met de andere vóor-semietische volken van West-Azië ge-

meen. Van hen hebben het de Semieten, die er weldra hun

heilige getallen drie en vier en het allerheiligste, de ver-

menigvuldiging van beide, twaalf, voor in de plaats stelden,

en zeer mogelijk rechtstreeks van hen hebben het ook de

Oost-Ariërs overgenomen. Het is zeker opmerkelijk, dat bij

de Ariërs of Indogermanen die noch met deze volken, noch

met de Semieten in aanraking kwamen, het zevental geen
voorname plaats bekleedt.

Behalve deze zeven hadden de Oost-Ariërs nog andere

goden, zooals den windgod Yayu, den strijdenden hemelgod,

den drakendooder Yrtrahan, die bij de Indiërs als Indra

herleeft en bij de Perzen in den genius der overwinning

Verethraghna voortbestaat, al of niet verschillend van Tiëtar,

wiens vereeniging met de ster Sirius niet oorspronkelijk kan

zijn, en Aramati, in Veda en Avesta beide de goddelijke

verpersoonlijking der vroomheid en tevens het hoofd der

stoifelijke wereld, die door de Zarathustriërs zelfs onder de

trawanten van Ahura Mazda wordt opgenomen, doch bij de

') Oldenberg, Die Religion des Veda, Berlin 1894, S. 185 fgg. bij-

zonder S. 193 fgg. Vgl, hetgeen ik daarover reeds .gezegd heb Tkeol.

Tydsehi. 1895, no. 3 Lettert.. Overzicht.
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Indiërs niet onder de É,dityas wordt geteld *). Ook Dyaus

moet vereerd zijn geworden, want anders zou de heugenis

van dezen aiouden god niet bij de vedische Indiërs bewaard

zijn gebleven.

Er zijn onmiskenbare sporen, dat de Oost-Ariërs ook

halfgoden of heroën gekend hebben, tenzij dat sommigen

hunner toen nog godheden waren, later eerst in rang gedaald.

Dat kan het geval zijn geweest met Trita ^ptya of Traitana,

den Thrita of Thraêtaona ê,thwya van 't Avesta, oorspron-

kelijk, gelijk de overeenkomst hunner namen en de ver-

wisseling hunner rollen aanduidt, dezelfde watergod, of

liever de in de hemelsche wateren strijdende lichtgod ;
mis-

schien met nog anderen. ïot de mindere goddelijke wezens

behoorden Manu, lichtgod en vader der menschheid, van

wien de Veda nog een levendige, het Avesta in Manuê-

cithra slechts een flauwe herinnering bewaarde; Yama,

«enigermate zijn dubbelganger, die hem, als Yima, bij de

Iraniërs geheel verdrong, mythisch koning van het eerste,

ten onder gegane, menschdom en daarom van het rijk der

dooden; Kr9è,9va-Keres^spa, overwinnaar van monsters,

evenals Thraêtaona, en in de sage zijn zoon genoemd; ein-

delijk Kr94nu-Keres4ni, de boogschutter (?), die den onster-

felijkheidsdrank bewaart en zijn pijlen afschiet op ieder die

hem ten behoeve der menschen wil rooven ®). Ook de veel

*) De vorm van den naam in 't Avesta is Armaiti, maar het metrum

leert, dat hij in de Gathas ook Aramaiti moet geluid hebben. Volgens
de overlevering beteekent het woord, evenals in 't Avesta, op twee

plaatsen van den Rgveda „de aarde". Of deze verklaring van Sayana juist is

4oet hier niet ter zake ; zij bewijst dat men de herinnering dier beteekenis

ook in Indië nog bewaard had. Zie voorts onder Hoofdst. III, § 7.

) Over de vedische Puramdhi en de avestische Parendi of Parendi,
aan wier eenzelvigheid door velen wordt getwijfeld, o. a. door Spiegel,
Die arische Periode, S. 208 fg., zie men laatstelijk Pischel in P.-Geld-

Qer, Vedische Studiën, I, 205, die ze voor dezelfde houdt en als „de

vruchtbare" verklaart. De traditie geeft haar de heerschappij over de

schatten.
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oudere en algemeen verbreide legende, die Herodotus op

Cjrus den groote toepast, moet reeds in dit tijdperk de

gestalte verkregen hebben, waarin
zij bij Iraniërs en Indiërs

wordt aangetroffen. Voorts wist men te verhalen van heilige

zangers of wijzen (Kavi, KÉ,vya, Kavan), een soort van

zieners of toovenaars met bovennatuurlijke wetenschap be-

gaafd, en waarvan de latere perzische overlevering zelfs

een geheel koningsgeslacht heeft gemaakt. Daartoe behooren

de wijze Uganas (Kava Usa of üsadhan), zij^ schoonzoon

Yayati en zijn kleinzoon Supravas (Husravangh). De eerste

is bij de Indiërs nog de tooverkundige leermeester der-

Asuras, die wapenen smeedt voor Soma en Indra en de

dooden opwekt, bij de Iraniërs beheerscht hij de demonen en

beproeft een hemelvaart, welke echter mislukt, een poging di&

bij de Indiërs aan den tweede wordt toegeschreven. De
derde heeft een reeks van avonturen en wreekt bij de

Iraniërs den dood zijns grootvaders op den turanischerk

moordenaar Franrase. De grond van deze volkssagen zal.

misschien reeds vóór de oost-arische periode en dus in den

oud-arischen tijd gelegd zijn, want men denkt onwillekeurig

aan Daedalus en den smid Wieland ^). Waren zulke wijze

toovenaars geëerd, er waren andere, zoowel mythische als

menschelijke toovenaars, yatus^ wier listen men vreesde, en.

booze wezens, druhas (drujas), leugengeesten of gedrochten,,

wellicht ook danavas, „vijanden-demonen" geheeten, die de

menschen van alle zijden belaagden. Hun werk was de

zwarte magie, waarvoor men zeer beducht was en waar-

tegen men de hulp en bescherming van goden en heroën
,.

bijzonder ook van genoemde wijzen inriep. De voornaamste

dier vijandige geesten was ook toen reeds Vrtra, de vijand ^

de vertegenwoordiger van de macht der duisternis, zooals

blijkt uit den reeds genoemden eertitel Vrtrahan—Vere-

') Roth in Zetts. DMQ II, 226. Spiegel, Beürage IV, 41 fg.

Arische Periode, S. 281—287.
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thraghna, die beide volken met elkander gemeen hadden.

Met volkomen zekerheid kan men niet zeggen, of de wor-

steling tusschen licht en duisternis, tusschen de beschermers

der menschen en de belagers van hun geluk, niet slechts

een mythische en religieuze was, maar ook reeds de ethische

beteekenis eener overwinning van waarheid op leugen en

bedrog, van recht op onrecht had verkregen. Maar het

karakter der hoogste goden, van Varuna en Mitra vooral,

geeft allen grond om dit te onderstellen. En wel is zeker,

^at reeds de Oost-Ariërs hun afgestorvenen als heldhaftige

strijders tegen de booze geesten (QÜrdsas= sürdo) en als

de rechtvaardigen (rtdvdnas= asaonis) vereerden en geloof-

den, dat zij mede van den hemelschen onsterfelijkheidsdrank

genoten.

De overeenkomst ook in den eerdienst bij de Indiërs en

Iraniërs, in weerwil van het karakterverschil hunner gods-

diensten, bewijst dat de kiemen daarvan reeds in de oost-

arische periode gezocht moeten worden. Hoofdzaak in den

cultus bij beide volken was het vuur. I^u draagt weliswaar

de groote vuurgod der Indiërs een anderen naam dan die

der Iraniërs. Bij genen heet hij Agni, bij dezen Atar. De
eerste is niet alleen een oud woord, zooals het latijnsche

ignis bewijst, maar ook een oude arische god, zooals men
ziet uit den naam van den slavischen of wendischen vuur-

god Ogün. "Waarom hy bij de Iraniërs verloren ging ^), is

niet meer te bepalen; zelfs zou ik er geen gissing over

durven wagen. Andere oude namen voor den vuurgod en

wel van dien aard, dat zij nooit het vuur als zoodanig
beduiden konden, hadden zij gemeen. Zulk een was Apam-
n^pê,t, de spruit der wateren, en Nd;r^9ansa-Nairyosanha,
wat men gewoonlijk opvat als ,lof der mannen', ,de door

de menschen geprezene'. Met den eersten naam wordt zeker

) Misschien schuilt hij nog in het water agenya, waarmee volgens
"de traditie het bloed bedoeld wordt.
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de bliksem, als uit de wolken voortspruitend, de middelaar

tussclien hemel en aarde, goden en menschen aangeduid.

N^ré,9ansa is evenzeer een bode van de godheid, zoo althans

komt Nairyosanha in het Avesta voor. Maar wat vooral

licht geeft is, dat hij degeen is met wien de zaligen in den

hemel samenwonen ^). Misschien is hij dus een soort van

psychopompos en moet zijn naam worden opgevat als : „degeen
die de mannen — de menschelijke hemellingen beveelt.

" Hoe
dit zij, de iranische vuurgod heet van ouds en door alle tijden

heen Atar, een naam die weer bij de Indiërs in onbruik raakte,

doch waarvan bij hen wel afleidingen voorkomen. Tot deze

afleidingen behoort ^tharvan, vuurpriester, de gewone algemeen-
ste priesternaam bij de Iraniërs, bij de Indiërs alleen gebruike-

lijk voor den eersten, mythischen vuurpriester, die het vuur

van den hemel haalt, en bij hen dikwijls op Agni toegepast.

Naar hem heet de vierde Veda, de jongste als verzameling,

de achterlijkste in religieuze ontwikkeling. Dit alles, gevoegd

bij de omstandigheid, dat het woord als zoodanig uit de

iranische talen niet meer te verklaren is
^), leidt tot het

vermoeden, dat de gebruikelijkste benaming voor den vuur-

god in de oost-arische periode Atar en voor de priesters

ö,tharvan was. Natuurlijk zijn al de mythen die het

hemelsche vuur en den vuurgod betreffen, zijn geboorte, zijn

wonderkrachten en zegeningen; de roof van 't hemelsche

vuur, dat de goden aan de menschen willen onthouden, hoe

oud en algemeen verbreid ook, jonger dan de plechtigheden

bij de bereiding, vernieuwing en onderhouding van het vuur

in acht genomen. Deze waren oorspronkelijk zeker geen

*) Zie Vend. 19, 31 vg. Bergaigne ziet er hefc gebed in, letterlijk :

,de formule der mannen,' wat echter voor den iranischen en ook vooral

voor den oost-arischen god niet past.

") Men leidt hem af van ad, eten,
*

adtar, de vreter, de verslinder,

wat althans niet onmogelijk is.
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dienst van het vuur als goddelijk wezen, maar geheimzinnige,

magische handelingen, die eerst cultus werden toen het vuur

onder de hoogere machten een plaats erlangd had en men

zijn werking ook in de verschijnselen des hemels meende te

bespeuren; en van dat oorspronkelijk karakter heeft het

vuuroffer bij de beide volken, en dus bij de Oost-Ariërs

reeds, altijd iets behouden.

Aan overneming en navolging kan, met betrekking tot den

vuurdienst bij Indiërs en Iraniërs niet gedacht worden, al

waren zij
elkanders naaste geburen. Die dienst heeft zich bij

elk hunner zoo zelfstandig en eigenaardig ontwikkeld, de sagen

die er mee verbonden zijn werden door elk hunner op zoo

onafhankelijke wijze uitgewerkt, als bij eenvoudige ontleening

niet te verklaren zou zijn. De overeenkomsten moeten dus

als een bewijs worden aangemerkt dat ook in den tijd van

hun samenleven hun eerdienst zich door bijzondere vereering

van het vuur kenmerkte. Met den Somadienst was dit, zooals

wij zagen, een eenigszins ander geval. Of de Soma, de god
die zijn naam ontleent aan den gistenden drank O, dien men
uit de stengels eener plant perste en al of niet met honing,

melk en water aanlengde, om hem dan aan de godheid te

wijden en zelf tot dronkenwordens toe te drinken, reeds een

oost-arische god was en het gebruik zelf toen reeds in zwang

was, meenden wij te moeten betwijfelen. Maar dat geldt

alleen dezen bijzonderen vorm. Een gewijden, bedwelmenden

drank, van welken aard ook en hoe ook genoemd, afbeel-

ding van den hemelschen onsterfelijkheidsdrank en daarom

waarschijnlijk amrta = ambrosia geheeten, zullen ook de

Oost- Ariërs wel reeds gekend hebben. Bij de Indiërs wordt

de naam meermalen nog aan den Soma gegeven, en het

heilig paar Haurvat^t en Ameret^t vertegenwoordigt de spijs

en drank der hemellingen bij de Iraniërs en is tevens daar-

') Soma-haoma komt van sii-hu, in de beteekenis van uitpersen,

toebereiden, wat dus oorspronkelijk geen godsnaam zijn kan.
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van een personificatie. Misschien behoorden daarbij oorspron-

kelijk die oudste mythische priesters de indische Yivasvat,

Yama, Trita dptya die dan later tot Somapriesters werden,

gelijk Yivaiihant, Yima's vader, Thrita en Athwya bij de

Iraniërs de oudste Haomapriesters waren. Maar zeker kende

men reeds in de oost-arische periode dien zaligen roes, waarin

de naïeve natuurmensch een nieuw en hooger leven, een

versterking van zijn moed en kracht, een bovenmenschelijke

bezieling, maar vooral het middel tot bovenmenschelijk inzicht,

kennis en wijsheid zag. Want de naam voor dien toestand :

mada-madha is, met geringe wijziging van beteekenis bij

beide volken dezelfde en moet dus reeds tijdens hun ver-

eeniging in gebruik zijn geweest ^).

Het spreekt vanzelf, dat de vereering van het vuur en

den onsterfelijkheidsdrank als goddelijke wezens en de ma-

gische handelingen die daarmee gepaard gingen niet eerst in

de oost-arische periode ontstaan zijn. Zonder ons hier in de

doolhoven der vergelijkende mythologie te begeven, mogen

wij als bewezen aannemen, dat beide vormen van eerdienst

reeds uit vroeger eeuwen heugen. Zelfs al moesten niet

weinig punten van overeenkomst, die de mythologen in alle

arische of indo-germaansche sagen omtrent de goden van

't vuur en den hemelschen drank meenen te ontdekken ^),

als twijfelachtig beschouwd worden, er blijft genoeg over

') Dit woord komt reeds in de G^thas voor. Volgens de traditie

heeft het in 't Avesta de beteekenis van „wijsheid, wetenschap", doch

daarmee kan alleen die bovennatuurlijke kennis bedoeld zijn die een gevolg

was der bezieling door den bedwelmenden drank teweeggebracht.

Madku, het zoete, ons „meede", ^léd'v, dat zoowel van Soma als van

honing en wijn wordt gebezigd, is öf een ander woord, öf volgens

Alb. Weber, VediscJie Beitrdge in Sit%. Ber. der K. Akad. Berlin, 1894,

S. 13 fg. hetzeKde woord in eene eerst later daaraan gegeven betee-

kenis.

^) Adalb. Kuhn, die Herabkunft des Feuers und der OöttertranJcs bei

den Indogermanen, 2er vermehrt. Abdruck in Mythol. Studiën von A.

Kuhn, herausgegeben von Ernst Kuhn, Gütersloh 1886.
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wat vaststaat en dus bewijst dat de wortels van deze voor-

stellingen en gebruiken dieper liggen dan in den indo-irani-

schen tijd.
Zelfs zijn er aanduidingen genoeg die recht geven

het bestaan van deze vormen van eerdienst ook buiten de

arische wereld aan te nemen, en het vermoeden wettigen,

dat de dienst van een Dionysos, een god van vruchtbaarheid

en hooger leven door een hemelschen drank veroorzaakt, van

de Semieten afkomstig of zelfs door hen reeds aan een

oudere beschaving ontleend was. Maar wij mogen dit wijd

gebied niet betreden. Wat hier aangetoond moest worden

was alleen, dat beide eerdiensten ook bij de Oost-Ariërs

bestonden in een vorm die voor een deel nog bij de Indiërs

en de Iraniërs voortleeft, al heeft hij zich bij beiden eigen-

aardig ontwikkeld en daardoor gewijzigd.

En dit geldt van den eerdienst in 't algemeen. Bij 't offer

was het gebed, het gesproken woord hoofdzaak. „ Aanroeper,
bidder" heet de priester, wat in 'tindische hotr^ het irani-

sche zaotar nog over is ^). En met dien naam hebben beide

volken uit den tijd toen zij nog éen volk uitmaakten nog
verscheiden benamingen voor de noodiging tot het offer, de

geschenken en hun aanbieding, de spreuken, gebeden en

lofzangen, de aanbidding en verheerlijking der hemelsche

wezens, het wijwater, de offerhandeling zelve en de gezind-
heid waarmee

zij geschieden moest behouden. Zelfs geheel

eigenaardige voorstellingen, zooals het toeschrijven van

reinigende kracht, in godsdienstigen zin, aan de urine van

het rund, dat dus van ouds een heilig dier bij hen moet

geweest zijn, en de angstvalligheid waarmee zij de ontwijding
van het vuur en het water vermijden, hebben zij gemeen,
en dezen heugen alzoo uit den tijd hunnner eenheid.

^) Rotr kan zoowel van hu '

uitgieten, plengen' (van den oifer-

drank) als van kü,
'

uitspreken, bidden
'

,
worden afgeleid. Maar de eerste

wortel bestaat in 't iranisch in die beteekenis niet. Zaotar kan daarom
alleen van zu, aanroepen, bidden, afgeleid worden, en dit bepaalt de

oorspronkelijke beteekenis van het woord voor priester.
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Maar de belangrijkste uitkomst van de vergelijking der

twee godsdiensten is deze, dat de Oost-Ariërs reeds een

gemeente moeten hebben uitgemaakt, en wel een gemeente
die niet slechts een nationaal, maar zeer bepaald een gods-

dienstig karakter had. Voorloopig werd men daarin onmid-

dellijk na dè geboorte met zekere plechtigheden opgenomen.
Maar eerst nadat men tot jaren van onderscheid was gekomen
en voor zijn stand volleerd was, kon men worden ingewijd.

De teekenen dezer opneming waren éen heilige gordel en

een snoer. De gezindheid, die het lid dezer gemeente
betaamde wordt samengevat in een woord, dat als zoodanig

onvertaalbaar is, omdat al de schakeeringen van zijn beteekenis

niet in een enkel woord eener andere taal kunnen worden

weergegeven. Het omvat al datgene wat passend, betamelijk,

aan de gestelde orde getrouw, maar ook in hoogeren zin

rechtschapen, waarachtig, gerechtig, heilig is. Het wordt niet

alleen van inachtneming der godsdienstplichten, maar ook

van het gehoorzamen aan zekere zedelijke voorschriften

gebezigd ^). Onpartijdig onderzoek gebiedt aan dat woord, zoo-

wel in den Veda als in 'tAvesta dien dubbelen zin toe te kennen,

en het is daarom waarschijnlijk dat het reeds in de oost-arische

periode naast de sacrale ook een ethische beteekenis had.

3. OORZAKEN VAN 't VERSCHIL DER INDISCHE EN

IRANISCHE GODSDIENSTEN IN WEERWIL HUNNER GEMEEN-

SCHAPPELIJKE AFKOMST.

Wij hebben getracht een vluchtig beeld van den godsdienst

der Oost-Ariërs te schetsen, met behulp van zijn overblijf-

*)
Arta waarvan skr. rta, baktr. aSa. Het woord waarmee de waar-

achtig vrome naar hun opvatting wordt gekenmerkt is ook bij Indiërs

en Iraniërs hetzelfde : rtdvan = aSavan. Bergaigne, Darmesteter en

anderen hebben te eenzijdig op de, dikwijls trouwens te zeer verwaar-

loosde, rituëele beteekenis nadruk gelegd. Terecht daartegen Spiegel,

Arische Periode, § 13 en 30. De Harlez, Les origines du Zoroastrisme,

p. 74 suiv. idealizeert misschien wat veel.
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selen in de indische en iranische godsdiensten, waarin tevens

het bewijs ligt dat deze beide, zij
't ook middellijk, uit den

eerstgenoemde gesproten zijn. Toevallig kunnen de overeen-

komsten niet zijn en
zij kunnen dus niet anders verklaard

worden. Daarmee is echter geenszins ontkend dat de vedische

en de avestische godsdiensten, wat hun leer, maar vooral

wat hun karakter betreft, en ook in eerdienst en ethiek

veel van elkander verschillen. De vraag rijst nu, wat, bij

gemeenschappelijke afkomst, de oorzaken zijn van dit groot

verschil. Of liever, verschil is een te zwak woord, zij
staan

veeleer tegen elkander over, en althans voor den vromen

Zarathustriër zijn de wezens die de Brahmaan aanbidt booze

geesten, de gebruiken bij het vedische Somaolfer een wal-

geUjke orgie, zijn lijkenverbranding een ergerlijke veront-

reiniging van het heilige vuur, zijn kluizenaarsleven in stille

bespiegeling een verzaken van de groote wet der werkzaam-

heid, waardoor de aarde gewijd en de macht der demonen

verlamd wordt. Vanwaar deze scherpe tegenstelling? Het

antwoord dat voor de hand ligt is dit: de wording van

beide godsdiensten is een andere
;
en dit antwoord is zeker

niet onjuist. De vedische godsdienst is ontstaan, dat wil

zeggen, hij heeft zich, onder den invloed van toongeveude
familiën en brahmanenscholen, uit een der vormen van den

oost-arischen godsdienst, dus middellijk uit dezen, geleidelijk

ontwikkeld. Hij is de organizatie van den eigenaardigen

vorm, dien de laatstgenoemde had aangenomen, toen men zich

gevestigd had in nieuwe woonplaatsen en zich daar omringd

zag van vreemde eerdiensten, die, zoo al niet aan lagere,

ten minste aan andere maatschappelijke toestanden beant-

woordden. Was de eerdienst weinig gewijzigd, nieuwe

godengestalten hadden zich naast de oude, die men bleef

vereeren, op den voorgrond gedrongen en het polytheïsme

versterkt. De zarathustrische godsdienst daarentegen is wat

men gewoonlijk noemt gesticht, te weten voortgekomen uit

de
prediking, 'tzij

van een bepaald profeet, 'tzij
van een
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vereeniging van profeten en wijzen, die in den naam van

den godsgezant Zarathuëtra een nieuwe leer verkondigden.

Zij is dus voortgekomen uit een hervorming. In het volgend
hoofdstuk zal dit worden aangetoond. Maar daarmede is nog
niet alles verklaard. Elke hervorming van den godsdienst

eens volks wortelt toch in het verleden van dat volk, tenzij

dat de nieuwe leer van uitheemschen oorsprong is, zooals

•^ater de Islém in Perzië, het Christendom onder de Ger-

manen, het Buddhisme in China. Dan vormt zij met den

nationalen godsdienst een tegenstelling, bestrijdt hem, poogt

liem te vervangen, en moet alleen, om vasten voet te ver-

krijgen, zekere onuitroeibare volks-voorstellingen, overleve-

ringen en gebruiken ontzien, en die,, zoo goed dat gaat, met

de hare in overeenstemming trachten te brengen. Maar,

weljke vreemde invloed ook op de vorming van den zara-

Ihustrischen godsdienst heeft ingewerkt, een vraagstuk waarop

wij later terugkomen, er is in zijn heilige schriften niets

wat recht geeft aan te nemen, dat hij van vreemden bodem

overgeplant en onder een ander volk dan het iranische

ontstaan is. Zijn godsdienstige boeken zijn, noch geheel,

noch ten deele, uit een andere taal overgezet. Geen der

namen zijner ahuras, amesa-spentas of yazatas heeft een

anarisohen klank. De meesten hunner zijn, zooals ons later

blijken zal, gewijzigde voormalige volksgoden. Een van buiten

ingevoerde godsdienst ziet er gansch anders uit.

Bovendien, al is de zarathustrische godsdienst voortge-

komen uit een hervorming, deze hervorming kan niet aan

de scheiding der Indo-Iraniërs zijn voorafgegaan. Zij is veel

later. Men heeft het tegendeel staande gehouden in de bekende

theorie van Martin Hang, dat het uiteengaan der Oost-

Ariërs in Iraniërs en Indiërs het gevolg is geweest van

een godsdienstige scheuring. Dit gevoelen, thans nog door

weinigen voorgestaan, ^) steunt hoofdzakelijk op het merk-

*) Deze hypotheze van Martin Haug werd voor een dertigtal jaren

ook door mij, en toen trouwens ook door gezaghebbende deskundigen,
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waardige feit, dat bij twee volken, die zooveel religieuze

voorstellingen en gebruiken gemeen hebben, de goden van

't eene de booze geesten van 't andere zijn en wederkeerig

de wezens, hier als demonen verfoeid en bestreden, ginds

worden aangebeden. Devas-daêvas, asuras-ahuras, beide

waren zeker van oudsher namen aan de goddelijke wezens

gegeven, misschien wel alleen daarin verschillend dat het

eerste woord in 't algemeen alle goddelijke machten, met

insluiting van aardsche koningen beduidde, het tweede als

een bijzondere eeretitel slechts aan de hoogst staanden werd

toegekend. Nu is het waar, dat asura bij de Indiërs van

lieverlede, en reeds voor een deel in het vedische tijdperk

een ongunstige beteekenis heeft verkregen, zoodat zij vijandig^

overstonden tegen de devas, die tegen hun tooverkunsten

en slimme streken bestendig op hun hoede moesten zijn^

terwijl het woord ahura bij de Iraniërs de eernaam der

hoogste godheid bleef en steeds in goeden zin werd ge-

bezigd. Daarentegen, terwijl de Indiërs hun goden steeds

devas bleven noemen, werd daêva bij de Iraniërs synoniem
met het oude drukhs, ,leugengeest' en uitsluitend toegepast,

op de schepselen en dienaars van den Booze, die de vrome

mazdayasner met alle macht moet bestrijden. De feiten zijn

niet te loochenen, maar de gevolgtrekking er uit afgeleid

houdt geen steek. Nauwkeuriger onderzoek heeft geleerd^

dat
zij anders verklaard moeten worden.

Vooreerst, toen de Indiërs zich reeds een geruimen tijd

aan de oevers van Sarasvati en Ganges gevestigd hadden^

behield het woord asura zijn goeden klank. In de liederen

van den Egveda is het woord, met de meeste zijner af-

leidingen, nog een eernaam aan de hoogste en machtigste,,

bijzonder aan de oude oost-arische goden en vooral aan den

voornaamsten van allen, Varuna, doch ook aan jongere,

aangenomen. Versta ik sommige uitdrukkingen in F. Max Müllera

jongste geschriften niet verkeerd, dan schijnt Mj haar nog te willen

verdedigen.
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echt-indische oppergoden, zooals Indra, Agni, Soma, Rudra,

toegekend. Hier en daar slechts, meest in de jongere boeken

van den Rk, wordt het wel op gevreesde, den devas vijandige

toovergeesten toegepast i). Eerst in den Atharvaveda en de

BrÉ,hmana's wordt deze beteekenis de heerschende. Maar

dan zijn het toch nooit van nature booze wezens, nooit

rechte duivelen, maar meer mededingers der devas en plaag-

geesten van hun dienaars. Het woord zelf, dat oorspronke-

lijk in 't algemeen ,geesten, wezens' beduidt, gaf vanzelf

aanleiding tot dit dubbele gebruik. In elk geval, de wijziging

is ongedwongen en geleidelijk op indischen bodem ontstaan

en heeft met godsdienstige hervormingen in Ir^n en met de

stichting van den Mazdadienst niets te maken.

Wederkeerig hebben de Traniërs verscheiden goden, die

de Indiërs als devas aanbaden, zooals Mitra, Aryaman,

Soma, zij het dan ook onder de algemeene namen yazata en

bagha, vereerd, zonder daarom hun zarathustrisch geloof te

verzaken. Een paar plaatsen slechts noemen enkele Indische

goden ^) als vijanden van de zarathustrische yazatas, maar

deze plaatsen zijn zeer jong en behooren zeker niet tot den

tijd van 't ontstaan van de mazdayasnische gemeente.

Eindelijk in den geheelen Veda is geen spoor van be-

strijding der zarathustrische leer en ook niet het geringste

^) In de oudste boeken wordt de naam een paar maal : II, 30, 4 en

VII, 99, 5, in het jongste boek eens: X, 138, 3, aan een bepaalden

toovergeest gegeven. In het achtste boek, dat niet tot de alleroudste

behoort, is er sprake van ,adevische asuras'. De drie overige plaatsen,

waar het woord in 't meervoud van den devas vijandige geesten geldt,

behooren tot het tiende boek: 53, 4; 151, 3 en 157, 4. In het afge-

leide asurahdn, ,asura-doodend', dat enkele malen, als eeretitel voor-

komt, heeft het eerste lid natuurlijk een ongunstige beteekenis. Asura,

,asurisch', beduidt even dikwijls ,goddelijk' als
,
demonisch'. In de

samenstelling muradeva, ,een dolle deva', ook wel van toovenaars ge-

bezigd: VII, 104, 24, heeft wederkeerig deva een slechten zin.

^) Indra, Sauru (^arva ? d. i. ^i^^) ^n de Ndonhaitya (Nèsatya),

Vend. 10, 9 en 19, 43.
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bewijs, dat de zangers en brahmanen van den Mazdadienst

iets geweten hebben, wat toch zeker het geval zou zijn ge-

weest, indien afkeer van die hervorming den Indiërs de

gemeenschap met de stamverwanten had doen opzeggen en

andere woonplaatsen zoeken.

Intusschen, al kunnen wij de onderstelling niet aannemen,

dat de vedische en de zarathustrische godsdiensten ontstaan

zijn terwijl de beide stammen nog samenwoonden en dit de

aanleiding tot een scheuring, misschien wel tot een gods-

dienstoorlog is geweest, eenige waarheid kan er in gelegen

zijn.
Geen uitwendige omstandigheden alleen kunnen het

principieel verschil verklaren tusschen twee godsdiensten,

beide uit eenzelfden godsdienst voortgesproten. De twee uit-

eenloopende richtingen moeten, ten minste in kiem, reeds in

de oost-arische periode bestaan en zich naast elkander ont-

wikkeld hebben, om zich later met zulk een scherpte te

openbaren. Dat zij tot een felle uitbarsting gekomen zijn is

niet waarschijnlijk; zij zullen meer gevoeld, dan met be-

wustheid erkend zijn, maar zij kunnen hebben meegewerkt
om de twee broedervolken van elkander te vervreemden en

het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat dit werkelijk

het geval is geweest. Maar zoowel de vedische als de zara-

thustrische godsdienst is eerst geworden lang na die scheiding.

Geen van beide zijn rechtstreeks uit den oost-arischen voort-

gekomen. Tusschen hun ontstaan en de splitsing van 't oud-

arische volk moet een langdurig tijdperk hebben gelegen,

waarin die oude godsdienst zijn ontwikkelingsgang in ver-

schillende en misschien veelszins uiteenloopende richting

voortzette. Het eerst is waarschijnlijk, na de vestiging in

Indië, de eene richting in den vedischen godsdienst tot

zekere vastheid gebracht, lang daarna misschien het Zara-

thustrisme als een hervorming van de andere richting opge-

treden, en omdat het aan den geest van de iranische volken

beantwoordde, heeft het daarbij ook ingang gevonden.

Uiterlijke omstandigheden hebben echter zeker meegewerkt.
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Het weelderig Indië, in warme luchtstreek gelegen, met zijn

rijken plantengroei, zijn overvloed van alles, maakt het

gemakkelijk zonder groote inspanning het levensonderhoud

te vinden en lokt tot traagheid, stille bespiegeling, verzinken

in zichzelf. Aan twee zijden door de zee omgeven, in 't noorden

en noordwesten door hooge gebergten en een machtigen
stroom van andere natiën afgesloten, ontnam het den nieuwen

bewoners de gelegenheid aan de groote historische ontwikkeling

van het Westen deel te nemen. Ook de indische Ariërs begon-
nen met strijd te voeren tegen inlandsche stammen die aan

de indringers het bezit des lands betwistten. In menig
vedisch lied hoort men het gerucht van dien kampstrijd.

De krijgshaftige soma-zwelgende Indra, met zijn stormende

Maruts, aan wier hoofd de woeste Rudra stond, waren meer

dan Varuna en zijn kring de heerschende goden voor zulk

een /

tijd ;
zelfs Agni, ofschoon meer de god der priesters

dan der krijgslieden, neemt meermalen deel aan de veld-

slagen van Indra. Maar nadat de worsteling tusschen de

nieuwe heerschers en de oude landzaten beslist, de macht

dezer laatsten gebroken en de heerschappij der Ariërs voor

goed verzekerd was, toen ook de broederoorlogen, tusschen de

arische stammen zelven tot hun groote schade gevoerd, ten

,
einde waren, was er voor groote daden weinig aanleiding,

voor krijgstochten en veroveringen weinig reden meer en

kon men zich aan de neiging tot bespiegeling overgeven.

Ir^n daarentegen is, zooals reeds gezegd werd, met Indië

vergeleken een arm land, door geen groote rivieren be-

vrucht, met wijde uitgestrektheden dorren grond en een

veelal guur, zeer ongelijk klimaat. Die er van de zegeningen

des levens genieten wil, moet arbeiden in het zweet zijns

aangezichts en aan den onwilligen bodem de vruchten ont-

woekeren. Alleen in 't oosten en slechts gedeeltelijk in

't westen beschermd door de natuur, ligt het in 't noorden

geheel open voor de invallen der woeste horden, die, in

hun nog armer land verhongerend, zoodra zij
een kans van
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slagen zien, het land in dichte drommen overstroomen. Aan

de westgrens was het blootgesteld aan de veroveringszucht

en volleerde krijgskunst der babylonische en assyrische

monarchieën. Het volk, in zulk een land gevestigd, moest

bestendig op zijn hoede en in de wapenen zijn, wilde het

niet, zooals meermalen geschiedde, een prooi van over-

machtige vijanden worden
;
en zoodra de macht der vijanden

afnam, kwam het er vanzelf toe, wederkeerig op verove-

ringen uit te gaan en de geleden onderdrukking te wreken.

Zulk een land kweekt geen monniken of asceten, noch

bespiegelende wijsgeeren, maar mannen der daad, geneigd

het leven als een voortdurenden strijd tegen booze machten

op te vatten. Waakzaamheid en werkzaamheid, de groote

geboden der zarathustrische Daêna waren wetten door de

natuur des lands zelve opgelegd, lang voordat ze in 't Avesta

waren opgeteekend.

n. 6



DERDE HOOFDSTUK.

DE STICHTING EN HET EERSTE ONTWIKKELINGSTIJDPERK

VAN DEN ZARATHUSTRISCHEN GODSDIENST.

1. DE ZARATHUSTRISCHE GODSDIENST EEN HERVORMING.

De godsdienst zooals wij dien allereerst uit de avestische

Gdtljias en de daarmee samenhangende geschriften leeren

kennen en van welks latere geschiedenis de in een jongeren

taalvorm geschreven boeken de oorkonden zijn, is niet de

vrucht eener langzame, uit veranderde toestanden des volks

voortkomende, ontwikkeHng, niet dus van hetgeen men

gewoonlijk natuurKjken groei noemt, maar van een werkeHjke,

gewilde hervorming. Niet dat de nieuwe religie geen wortels

had in 't verleden. Integendeel, heeft zij nieuwe denkbeelden

uitgesproken, de vormen waarin zij die kleedde, heeft
zij voor

't meerendeel aan sinds lang heerschende godsdienstige

denkbeelden en voorstellingen ontleend. Zelfs de hoofdge-
dachte waarop zij rust, haar scherp geteekend dualisme,

de onverzoenlijke strijd tusschen de macht van 't goede en

die van 't kwade, is de oud-arische mythe van den strijd

tusschen licht en duisternis, vruchtbaarheid en dorheid,

leven en dood,, in zuiverder ethische gedaante. Mag men
daaruit niet de gevolgtrekking maken, dat dit dus ook van-

zelf zoo geworden is, de zaak zelve is niet te loochenen ^).

') Dit is de waarheid in het betoog, door James Darmesteter in zijn

bekend geestig geschrift: Ormaxd et Ahriman; leUrs origines et leur
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"Ware 't anders geweest, nooit zou zij ingang gevonden

hebben bij het volk. Ook is
zij, zooals later zal worden

aangewezen, niet van buiten ingevoerd. Moge de nieuwe

leer ook sommige vreemde bestanddeelen bevatten, zij is

een gewas van eigen bodem, in aard en oorsprong nationaal.

Maar al is zij een loot van den ouden stam, die loot is niet

in 't wild opgegroeid, maar zorgzaam geplant en daarna

opgewassen tot een zelfstandigen boom. De zarathustrische

godsdienst is niet geworden, maar gesticht. Alleen wanneer

wij dit in 't oog houden kunnen wij hem recht verstaan.

De bewijzen zijn voor ieder onbevooroordeeld lezer van

de Gê,thas openbaar. De voorstelling, dat de wereld gedeeld

is in twee vijandige rijken, het rijk van den volmaakt

heiligen en dat van den absoluut boozen geest, door een

gemeenschappelijke kampplaats van elkander gescheiden,

kan reeds in de oost-arische, ja, mogelijk zelfs in de oud-

arische mythologie bestaan hebben, het is toen toch nooit

een duidelijk geformuleerd leerstuk, maar slechts de kiem

daarvan geweest. Later heeft men daaruit aanleiding genomen,
om' op die beide geesten mythen uit een vorig tijdperk toe

te passen, maar zooals zij beide in de oudste liederen voor-

komen, zijn zij scheppingen der religieus-wijsgeerige bespie-

gelingen van een hervormer of althans van een school of

sekte. Dit geldt vooral van den groeten god Mazda en

zijn trawanten. De mozaïsche Jahve verschilt niet meer

van den donderden hemelgod der woestijn, dan de Mazda
Ahura der Gathas vanden licht- en hemelgod, of van eenig en

anderen god .der oude Ariërs. De geheele godsdienst is geen

natuurreligie meer, maar is een ethische geworden.
Al aanstonds moet gewezen worden op de anders onver-

klaarbare omstandigheid, dat zoo goed als de geheele arische

histoire, Paris 1877, geleverd, ofschoon hij daaruit de in den tekst

genoemde, verkeerde gevolgtrekking afleidt. Onnoodig te zeggen, dat

hij later zijn meening geheel gewijzigd heeft.



84 DB ZAEATHU3TKISCHE HERVORMING.

mythologie, de voorvaderlijke godsdienstleer, in de G^thas

niet wordt aangeroerd. Van al de oude goden, zelfs van

de voornaamste, met name van den zoo zeer gevierden

Mithra, wordt gezwegen. Zij waren toch geenszins vergeten,

maar hadden blijkbaar nog een aantal vereerders in Iran,

zoovelen, dat men zich later genoodzaakt zou zien, hen

weder onder de aangebeden wezens op te nemen, na hen

met de rechtzinnige leer in overeenstemming te hebben

gebracht. Aan Mithra zou dan zelfs naast Mazda de eere-

plaats worden toegekend die hij vroeger, en bij de Indische

naburen nog steeds, aan de zijde van Varuna beldeedde.

Ook van de heroën, van welke er later eveneens ver-

scheidene, in zarathustrische yazatas herschapen, zullen weder-

keereu; wordt er geen genoemd. De eenige uitzondering is

Yima, de vedische Yama, maar hij is een vrome van den

voortijd geworden, die aan de Mazdadienaars ten voorbeeld

wordt gesteld' ^).

In de plaats der oude goden zijn nu Mazda Ahura

met zijn staf van zes ahuras getreden, het zevental dat

later de amesa spentas zou genoemd worden, en nevens

hen Sraosa, de genius der verhooring en der openbaring.

^) De plaats, waarop ik hier zinspeel, wordt gewoonlijk gansch
anders verklaard. Het is Ys. 32, 8.

aêsam aênanharn vivanhusó sravi yimascit

yê masyéng cikhsnusó ahmakéng gaus baga hvaremnó.

aêsatncit a ahral thwalimi mazda vtcithói aipi.

De gewone vertaling van aênanharn door ,boosdoeners', en van het

tweede vers, als zou daarin verhaald worden dat Yima de menschen

leerde het vleesch in stukken te eten, bederft den geheelen zin. Het

laatste is grammatisch en logisch onmogelijk. Men zal toch naar alle

waarschijnlijkheid ook in den oudsten tijd geen koe of schaap geheel

in den mond hebben gestoken. De zarathustra of priester spreekt :

„Van die straf (in de vorige strofe vermeld) had Vivanghat's zoon

Yima gehoord, die (daarom) de menschen onderwees, zelf etend een

deel van 't vleesch aan ons (te geven). Wat daarvan mij (toekomt),,

staat in uwe beslissing, Mazda!"
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In de plaats der vergode natuurwezens dus, zooals blijken

zal, afgetrokken denkbeelden, min of meer, doch in den

oudsten tijd zeer weinig, verpersoonlijkt, althans niet meer

dan de Wijsheid bij den hebreeuwschen spreukdichter.

Slechts een dier geesten, Armaiti, de vedische Aramati,

van wie boven sprake was, schijnt een uitzondering ; maar

zij
had reeds in den oost-arischen tijd een dubbele be-

teekenis, en eene zijde van haar wezen eigende haar tot ver-

tegenwoordigster van een zarathustrische idee. De heroën zijn

vervangen door Zarathustra zelf en zijn verwanten en vrienden.

Zoo iets kan niet toevallig, maar moet gewild zijn. Ware
de Mazda- v^ereering geleidelijk uit den vroegeren naturis-

tischen volks-godsdienst voortgekomen, men zou ook in haar

oudsten vorm, en juist in dezen vooral; de geliefde voor-

vaderlijke goden en heroën, al ware 't nog zoozeer gewijzigd,

wedervinden.

Niet minder krachtig zou voor het reformatorisch karakter

van het Zarathustrisme pleiten, dat in de Gê,thas van den

Haomadienst, die bij de vedische Indiërs onafgebroken en

bij de zarathustrische Iraniërs zelven in later tijd toch het

hoofdbestanddeel van den cultus uitmaakte, gansch ge-

zwegen en de naam zelfs niet genoemd wordt ^). Dagteekende
de Soma-Haoma-dienst reeds uit het oost-arische tijdperk,

zooals thans nog algemeen wordt aangenomen, dan is het

onverklaarbaar, vooral met het oog op de belangrijke plaats,

die hij later in 't Pèrsisme bekleedt, dat er zelfs met geen
woord gewag van wordt gemaakt, tenzij dat dit met opzet

^) Uit twee gatha-plaatsen maakte Martin Haug op, dat de Haoma-
dienst in de oude liederen niet geïgnoreerd maar bestreden werd, namelijk

32, 2 waar hij in plaats van ëyomam wil lezen saomam {Saomam),
en 48, 10 waar hij de slechte lezing madahyd, de eenige die hij kende,

in madhahyd verbetert en dit dan als bedwelmenden drank verklaart.

Maar saoma zou bij de Iraniërs nooit den haoma kunnen beduiden,

en op de tweede aangehaalde plaats is de rechte lezing der meeste

en beste Hss. magahyd, wat geheel iets anders beteekent.
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geschiedde en dan natuurlijk omdat de voorstanders der

nieuwe leer de dronkemansvreugd, die met zulk een eerdienst

gepaard ging, afkeurden. Maar er is, zooals vroeger gezegd

"werd, eenige grond om aan te nemen, dat de eigenlijke Haoma-

dienst onder de oude Iraniërs niet algemeen was ingevoerd

en eerst na de verbreiding van 't Mazdageloof in de ooste-

lijke gewesten met het Zarathustrisme verbonden werd.

Intusschen, dit geldt alleen van den Soma-Haoma, dat is

van den uit plantenstengels gepersten drank
;
een anderen

onsterfelijkheidsdrank hebben ook de Iraniërs, evenals alle

arische volken, waarschijnlijk gekend en dezen onder zekere

godsdienstige plechtigheden gedronken. Een zoo zonderling

brouwsel als de Soma, welks smaak bij velen walging wekte^

kan moeilijk anders geweest zijn dan een surrogaat voor

een anderen bedwelmenden drank, naar mij toeschijnt voor

den wijn zelven, of voor welken anderen ook, uitgedacht

door trekkende stammen die geen wijn bouwden en hem

langs den handelsweg niet konden bekomen
; uitgedacht niet

zoozeer als volksdrank, maar als onmisbaar bij den aiouden

eerdienst. Men zou in de oudste liederen eenige plaatsen

kunnen aanwijzen, die op zulk een cultus, op een onsterfe-

lijkheidsdrank ten minste, schijnen te zinspelen. Maar het is

onzeker, en althans neemt hij daar niet, zooals in jongere

perioden, de voornaamste plaats bij de godsvereering in.

Doch bovenal bewijst het eigenaardig karakter der Gdthas

en de daarin nedergelegde leer, dat deze leer niet als van

zelf uit den volksgodsdienst geworden, maar uit de bespie-

geling van een of van slechts enkele denkers voortgekomen

is. Voor 't meeste deel hebben deze liederen, ofschoon -ze

ook lofprijzingen en gebeden bevatten, den vorm van

profetieën, niet in den zin van voorspellingen maar als

prediking, aanprijzing en verdediging eener nieuwe leer en

godsvereering. Men hoore bijvoorbeeld den aanhef van

Yasna 30: „Nu wil ik verkondigen," zoo heet het daar,

„aan die verlangend naderen al wat Gods gave (?) is aan
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den wijze, lofzangen en psalmen van goeden zin voor Ahura,

weloverdacht in vroomheid (asa)," en dan volgt weldra de

vermaning: „Hoo^^"^ iiiet de ooren het beste, ziet toe met

goeden zin, doet een besliste keus, man voor man, elk voor

zich, voor deze groote zaak bij dit ons leeren aandachtig."

Dat is de doorgaande toon. De wijze is niet alleen een

heilig dichter die, bezield met den goddelijken geest, door

nieuwe zangen de plechtigheid van den eerdienst en de

werkzaamheid van het offer verhoogen wil, hij is veeleer

de belichaming van Ahura Mazda^ die hem alles geopen-
baard heeft en dien hij nog steeds ondervraagt •*). Op het

voorbeeld van Zarathugtra, die zich bereid verklaarde tot

de moeilijke taak om het geloof onder de menschen te

verbreiden, wil hij aan allen die van verre en van nabij

komen prediken, zoo lang hij leeft en lo'acht heeft, Mazda

biddend, dat hij aan zijn mathras gehoor onder de menschen

verleene ^). En als er meermalen sprake is van heilsprofeten

(saosycmts) die de vernieuwing der wereld bewerken, dan

slaat dit hier, zooals later blijken zal, niet op een verre

toekomst maar op het verleden, en bedoelen de dichters

met die heilsprofeten aan wie zij
hun woorden in den mond

leggen de predikers zelven van de zarathustrische leer.

Niet aanstonds en niet overal vonden zij gehoor. In de

zeven deelen der wereld heerscht er ongeloof door het

bedrog der Drukhs. Niet ieder is bereid aanstonds een

bepaalde keus te doen en de gemeenschap der daêvas en

') Yasna 31, 22; 33, 13; 34, 12.

*) Men vergeKjke Yasna 43, 11 met 28, 4; 45, 1 en 28, 7.

') Zie Yasna 30, 9, waar duidelijk staat: „Mogen wij dan u behoo-

ren, wij die (of: opdat wij) deze wereldvernieuwing volbrengen!" Zelfs

Spiegel heeft ingezien, dat men zich hier niet kan houden aan de over-

levering, die ook op deze plaats de vernieuwing der wereld voor de

opstanding en de nieuwe schepping aan 't einde der dingen houdt.

Alleen Darmesteter blijft haar als altijd getrouw. Men raadplege
behalve de genoemde plaatsen nog Ys. 31, 2; 32, 6; 33, 13; 34, 14;
44, 13; 45, 11; 50, 6; 51, 3. 10.
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der bedorven menschen af te zweren ^). Talrijk zijn de

weerspannigen die weigeren zich aan de nieuwe inzettingen

te onderwerpen en zij worden daarin gesterkt door leugen-

predikers, onwetenden die onwetenden onderwijzen en naar

wie 't gevaarlijk is te luisteren. Want zij
dooden liet ver-

stand en sporen degenen die hun slechte openbaringen vol-

gen aan, de weiden in woestijnen te doen verkeeren en de

vromen met het zwaard te vervolgen ^). Niet zelden klagen
dan ook de profeten dat het werk hun zwaar valt en zij

Mazda's leeringen in leed en smart aan de gemoederen
moeten bijbrengen, terwijl de onderdrukkers der ware leer

in hun verachting sterk zijn ^). Door eigen vrienden en ver-

wanten niet geloofd, zuchten zij onder miskenning en geweld,

vervolging en armoede. Bijkans vertwijfelend jammert een

der profeten, waarmee de dichter zeker Zarathustra bedoelde :

„Waarheen ter wereld zal ik gaan, werwaarts mij wenden?"

en hij troost zich alleen met het vertrouwen op de goddelijke

bescherming en met de hoop dat hij Kava VistS.spa en zijn

kring zal winnen > Het is duidelijk dat de zangers slechts

op de groote mannen van den voortijd overbrachten, wat

zijzelven beoogden en ondervonden.

Tweeledig is het doel der hervorming waarvan de Gê,thas

getuigen: een zuivering der religie door het verkondigen

eener nieuwe, meer ethische godsleer, en tevens een wijzi-

ging van den maatschappelijken toestand door het gezeten

leven van den landbouwer meer en meer in de plaats te

stellen voor het nomadenleven der veehoeders. Voor de

Gê.tha-dichters zijn de ware vrome, de ijverige landman, de

*) DaevdiScd IchrafstrdiS masydiscê, Ys. 34, 5, waar niet drie, maar

slechts twee kategorieën worden aangeduid. Men zie verder Ys. 31, 12. 18;

32, 3. 9. 10. 11; 34, 5; 50, 3; 51, 14. Over het ongeloof Ys. 32, 2

en over het doen der goede keus 30, 2 en 31, 5.

«) Ys. 34, 7. 8.

^
.») Ys. 34, 7. 8.

*) Ys. 46, 1 vgg.
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gerechtige heer eenvoudig synoniemen. Deel te willen hebben

aan de goede leer zonder den landbouw te plegen, is niets

dan huichelarij. Landbouwers zijn de eenig verstandigen,

menschen naar 't hart van Aêa en Vohumanó. Die onder

hen verkeerend niet met hen medewerken, maar hun eigen

slechte werken voortzetten, bevorderen Aêsma, den haat, door

hun onverstand, E^ma, den nijd, door hun booze tongen,

en scheppen daêvas door hun leugenleer ^). Zoo nauw han-

gen beide samen. Een sociale hervorming beoogde men dus,

innig verbonden met en eigenlijk gegrond op een ethisch-

religieuze. Van den aanvang af, naar het getuigenis zijner

oudste documenten, is het Zarathustrisme dit geweest.

Dit pleit, 't
zij nog in 't voorbijgaan gezegd, voor zijn

betrekkelijke oudheid. In de eeuwen na Alexander behoefde

in Irttn de landbouw niet meer ingevoerd en het gezeten
leven niet meer als het Gode welbehaaglijke te worden

aangeprezen. Zoo iets behoort in grauwen voortijd. Hoe het

zij, dit merk zijner geboorte heeft de mazdayasnische gods-

dienst steeds behouden. Al is de leer later nog op andere

standen toegepast, de waakzame en werkzame landman

bleef de type van den vromen Zarathustriër. Het heilig-

houden en vereeren van het rund, aan Indiërs en Iraniërs

gemeen, heugt reeds reeds uit een vroeger tijdperk. Maar,

*) Zie Ys. 31, 10 en 38, 8. Aêsma en Eama, Ys. 49, 4 vat de

traditie op als haat en' nijd. De strofe is zeer moeilijk. Ik meen dat ifÖ«,

waarmee reg. d. aanvangt terugslaat op yoi, reg. a., dat daêvêng nooit

nom. maar wel accus. plur, zijn kan, en zie in dregvato daênd een

instrum., zoodat ik vertaal: „Zij scheppen daêvas door de leer der

leugenaars." Vergelijk hierbij nog het beroemde gesprek tusschen Geus

urva en Mazda Ahura in Ys. 29 en verder 81, 15; 51, 5 en passim.

Zie ook Ys. 47, 2 en 3: de wijsheid wordt gepredikt met den mond

en met de handen doet men de werken van Armaiti. De groote vijan-

den der vromen, de karapans, zijn voor de scheppingen (inzettingen)

van den landbouw niet vi'iendelijk en vallen de koe en haar zegeningen

door hun daden en leeringen aan, Ys. 51, 14.
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zooals blijken zal, heeft deze oude beschouwing in 't zara-

thustrisch stelsel een eigenaardigen vorm aangenomen, waar-

van de symbolische beteekenis nog steeds door velen wordt

miskend. De hervormers sloten, zich hier ook bij de oude

mythische voorstellingen aan, maar wijzigden die naar de

behoeften hunner leer.

Voorzoover haar wijsgeerig-religieuzen inhoud aangaat is

die leer iets anders dan een door dichters of denkers

omgezet volksgeloof. Zij is een weldoordacht en vrij goed

samenhangend stelsel, waarin onder de te vereeren wezens

de voornaamste plaats wordt toegekend aan een ethischen

god met zijn raad van hemelgeesten. Maar
,
die hemel-

geesten zijn een te doorzichtige verpersoonlijking van de

hoogste deugden en de voornaamste zegeningen dier godheid,

dat van eigenlijke mythologie hier geen sprake meer kan

zijn. Een stelsel als dit kan niet van lieverlede ontstaan

zijn bij 't vrome volk, maar alleen uitgedacht in een school

van godgeleerden of wijzen én met volle bewustheid gepre-

dikt als de beste openbaring Gods. De schets die wij er

van zullen ontwerpen zal daarvoor het krachtigste bewijs zijn.

Maar vooraf dient nog een onderzoek naar het vaderland,

de oorsprongen en de stichters van den zarathustrischen

godsdienst te gaan.

2. ZARATHUSTRA EN ZIJN KRING IN DE GATHAS.

Als de groote hervormer, als degeen aan wien Ahura

Mazda zijn openbaring bekend maakte en die haar mede-

deelde aan de menschen, geldt in het geheele AvestaZara-

thuStra. Niet minder dan de meeningen der geleerden ioopen

reeds de berichten van oostersche en grieksche schrijvers

beide over dezen godsdienststichter uiteen. Was hij volgens

den een' een tijdgenoot van Darius' vader Hystaspes, een'

voorstelling die bhjkbaar uit verwarring van de2;en laatste

met den Viêt^spa der zarathustrische overlevering ontstaan
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is, volgens anderen leefde hij meer dan zestig eeuwen vóór

den aanvang onzer tijdrekening, en er zijn er die nog hooger

opklimmen. Noemen de eenen hem een Meder of een Perzer

of een Medo-Perzer, anderen verklaren hem voor een

Baktriër ^en hij wordt zelfs als een Babyloniër voorgesteld.

Uit al deze tegenstrijdige mededeelingen geschiedenis op te

delven is onmogelijk, te meer daar de geschiedschrijver die

het best te vertrouwen is, Herodotus, Zoroaster niet noemt.

Ook de naam Zarathuêtra is moeilijk te verklaren. Hoe men

dien ook opvatte, altijd moet men een onregelmatigheid in

de samenstelling, een afwijking van de iranische klank-

wetten aannemen, en het blijft onduidelijk hoe de Grieken

aan hun vorm Zoroastros kwamen, in strijd met alle oos-

tersche vormen van den naam en met dien bij Diodorus,

door hem waarschijnlijk aan Ktesias ontleend: Zathraustês,

die toch iets nader bij het oorspronkelijke komt. Tot

semietische afleidingen de toevlucht te willen nemeU; zooals

beproefd is, mag wanhopig heeten, te meer daar men door

dit middel aan de moeilijkheid niet ontsnapt ^). Arisch is

de naam zonder twijfel, maar hij behoort misschien tot een

vroeger tijdperk van ontwikkeling der taal dan het ons

bekende iranische, waardoor de verklaring onzeker blijft ^).

Geen wonder dat al deze onzekerheid tot de meening

geleid heeft, dat Zarathu.^tra geen historisch persoon is

geweest, maiar een zuiver mythisch wezen, misschien de

') De moeilijkheid ligt in de th, en in de door Sir Henry Eawlinson

voorgestelde afleiding uit het assyrisch : Zarathustra =: ZiruiStar, wordt

die juist ook verwaarloosd.

") Kern, die Zarathustra voor een sterre-genius of lichtgod houdt,

verdeelt den naam in Zara-thuStra en vertaalt dit, evenals Windisch-

mann, „goudglans." De meesten verdeelèn Zarath-uUra en zien dan in

het tweede lid den kameel, die ook in Avaraostra, Frasaostra en andere

namen voorkomt. Het eerste lid wordt dan met xarat of xaradh gelijk-

gesteld en het geheel dan vertaald öf goud-kameel, gele kameel, of

kameelenhart, 6f moedige kameelen bezittend.
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persoonsverbeelding der school of secte van welke de nieuwe

godsdienst uitging, of zelfs een half vermenschelijkte gestalte

van den god Mithra, doch dan als avondgod. Daartegen-
over staat het gevoelen van hen, die erkennen, dat het

onmogelijk is uit de overgeleverde berichten iets wat op
een levensbeschrijving van Zarathustra gelijkt samen te

stellen, en dat al wat het jongere Avesta en de latere

perzische berichten van hem verhalen tot de mythologie

behoort, maar die daarom niet willen loochenen dat een

werkelijk profeet van dien naam eenmaal geleefd en geleerd

en de grondslagen van den mazdayasnischen godsdienst

gelegd heeft. Maar er zijn ook nog altijd geleerden van

naam, die, evenals vroeger Martin Haug, Zarathuëtra niet

slechts voor een historisch persoon houden, maar zelfs meenen

dat de Gathas voor een deel door hemzelven, voor 't grootste

deel althans in zijn tijd door zijn eerste volgers gedicht

zijn *).
Dit laatste gevoelen moet hier allereerst worden

getoetst.

En dan moet aanstonds erkend worden dat verscheiden

liederen der verzameling zich werkelijk voordoen als van

Zarathustra zeiven en van zijn eerste leerlingen afkomstig.

Een zelfs maakt daar rechtstreeks aanspraak op. Het is

het eerste der GS,tha ustavaiti ^). Daar zegt de dichter, dat

de godheid zelve met Vohuraanó tot hem kwam en hem

vroeg: „Wie zijt gij? wiens zijt gij?" waarop hij aanstonds

*) Tot hen behooren Baitholomae, Geldner en Williams Jackson.

Voor de beide eerstgenoemde meeiiingen zie men H. Kern, „Over het

woord Zarathustra en den mythischen persoon van dien naam "
{Mede-

dedingen van de K. Alcademie v. Wetensch. te Amsterdam, Dl. XI, 1867),

waartegen ik destijds meende te moeten opkomen, en voorts Spiegel,

Brdnisehe AlterthumsJmnde, I, 708 vgg., Heideïberger Jahrbb., 1867,

no. 43 en „Ueber das Leben Zarathustra's" in Süxungs-Berichte der

K. Bayerisch. Akademie, Philos.-histor. Cl. 5 Jan. 1867. Op de zara-

thüstrische legenden en mythen als geloofszaken komen wij later terug.

'')
Yasna 43, bij Spiegel 42.
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ten antwoord gaf: Zarathustra! en er den wensch aan toe-

voegde om een waarachtig bestraffer voor den zondaar,

doch voor den gerechtige een vreugde en kracht te zijn,

om de ijverig zoekenden [abitSti) voor het godsrijk te win-

nen door Mazda steeds te prijzen en te bezingen. De bedoe-

ling van 't gedicht is duidelijk, al zijn er plaatsen in wier

verklaring nog niet mogelijk is. Het schildert de roeping

van Zarathustra tot zijn profetische zending. Hij beseft haar

groote moeilijkheid, maar hij is tot haar vervulling bereid.

Ahura Mazda zal hem helpen en in de ordeningen (ratüs)

van diens onbedrieglijke wijsheid zal Armaiti hem onder-

wijzen. Dit geheele verhaal wordt dus door Zarathustra

zelven gedaan. Maar ook elders, waar hij niet genoemd

wordt, bijvoorbeeld waar hij klaagt over vervolging en

miskenning en niet weet waarheen zich te wenden, is met

den sprekenden persoon niemand anders dan de profeet

bedoeld.

Daaruit volgt echter geenszins dat hij ook werkelijk de

dichter zelf is. Er zijn goede gronden om daaraan te twijfelen.

Zoo is duidelijk voor den dichter van het zooeven aan-

gehaald lied Zarathustra reeds een heilige van den voortijd,

tenzij men aanneme dat hij van zichzelven verklaard heeft

reeds voor de schepping te hebben bestaan. Althans in de

5e strofe worden hem deze woorden in den mond gelegd :

U denk ik als den heilige, Mazda Ahura!

Omdat ik U zag bij- de schepping der wereld het eerst,

toen gij insteldet dat daden en woorden hun loon zouden hebben,
voor 't slechte het kwaad, de goede zegen voor de goeden,

^) bij de laatste voleinding der wereld.

Hij is hier dus reeds zoozeer verheerlijkt, dat hij zijn

*) De woorden thtvd hunard, „door uw deugd," letterlijk: „door uw

goede mannelijkheid," zijn hier onvertaald gelaten, omdat het niet

duidelijk is of zij een nadere bepaling van „den goede" zijn en dus

bij 't vorige behooren, dan of zij slaan op Mazda's werkzaamheid bij

het laatste oordeel, en dus op 't volgende.
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openbaring bij den aanvang der dingen ontvangen heeft.

'Die beschouwing komt ook elders voor. Er zijn tal van

plaatsen waar hij genoemd wordt en noch de dichter zelf,

noch zelfs een tijdgenoot des dichters zijn kan. Een treffend

voorbeeld is het bekende gesprek met Geus urv4, de ziel

der koe, een persoonsverbeelding, wier beteekenis later be-

sproken wordt. Géu§ urvÉ, klaagt over al wat zij
te lijden

heeft en smeekt Mazda om een beschermer, waarop de

godheid antwoordt, dat Zarathustra de eenige is tot haar

heer, haar ratu aangewezen, omdat hij al de goddelijke

geboden kent. Ofschoon zij verklaart liever een krijgshaftigen

beschermer gehad te hebben, moet Géu§ urv4 zich daarmee

toch tevreden stellen ^). Zulke voorstellingen komen niet bij

het leven van een persoon op, maar behooren tot zijn ver-

heerlijking door het nageslacht.

In een ander lied waar nevens hem zijn eerste aanhangers

genoemd worden, namelijk Vlst^spa, dien de legende tot

zijn vorstelijken begunstiger, Frasaostra, dien zij tot zijn

schoonvader, en diens broeder Dê-Jttm^spa, dien zij
tot zijn

schoonzoon maakt, wonen allen, tenminste wanneer ik de

plaats wel versta, reeds bij Ahufa Mazda in den hemel:

„waar A§a verbonden is met Armaiti (gerechtigheid met

rechtzinnigheid), waar de heerschappij is aan de goede gezind-

heid, waar Mazda Ahura zijn walhalla {varedemam) bewoont.
"

Vistaspa wordt er tot de huisgenooten van Mazda gerekend en

van de Haêcataspas Spitamas, de familie van Zarathustra, wordt

gezegd dat zij door hun daden aan de geloovigen het aêa ge-

bracht hebben volgens de aloude of oorspronkelijke inzettingen

van Ahura ^). Men kan, het is waar, dit alles in overdrachte-

') Yasna 29, 8 en 9,

^) Yasna 46 (Sp. 45), 13—19. Als de dichter sprekende van Vistaspa
den vriend van Zarathustra, zegt dat hij (dichter) met woorden, van

goeden zin aanroept degenen die Mazda Ahura als zijn huisgenooten

vereenigt, dan kan men eerstgenoemden wel niet anders dan als een

gestorven verheerlijkten geloofsheld beschouwen. De 17e strofe, die van

Dê Jamaspa handelt, is zeer duister; ik durf er niets uit afleiden.
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lijken zin uitleggen, maar het geheel maakt den indruk dat

de dichter spreekt van personen wien hi], als reeds verhoogd

bij de godheid, hulde brengt. Een ander lied ^), dat een

geheele Gê,tha uitmaakt en wellicht tot de oudste behoort,

bevat verscheidene toespelingen op de zarathustrische legende

en zou dus zeker veel licht over het vraagstuk verspreiden,

indien het minder bedorven en daardoor verstaanbaarder

was. Intusschen wordt er zeer duidelijk in gezegd, dat

Zarathuêtra het loon „voorheen" aan de magavans ver-

kondigde, het loon namelijk van 't paradijs Garo-dem^na.

Zelfs kan men bij 't lezen van sommige plaatsen het ver-

moeden niet weren, dat met den daar genoemden Zarathuêtra

niet een persoon bedoeld, maar veeleer een priesterlijke of

profetische waardigheid aangeduid wordt. Zoo bijvoorbeeld

als er sprake is van gaven waarmee men den SpitS,ma

Zarathustra moet tevreden stellen
; of waar de dichter vraagt,

welke steun te wachten is voor den Zarathustra die Mazda

verheerlijkt, opdat hij dit wetende de godheid moge lief-

hebben en met gezangen vereeren; of eindelijk waar het

heet: „als de mathar, de vriend ZarathuStra, in vroomheid

en aanbidding zijne stem verheft, o Mazda! geef, dat voor

zijn verstand en tong de rechte weg zij, opdat hij in goede

gezindheid de richting wijze!" ^). Ja zelfs, als een zanger
smeekt: „Geef Mazda! aan Zarathustra en aan ons, Ahura!

volgens uw heilige beloften, krachtigen steun
; geef gij, Armaiti !

aan Vlstê,spa kracht en aan mjj; u, den besten Heer, die

eenswillend zijt met Aêa vahista, smeek ik het beste, gunstig

voor den man Frasao§tra en voor my, en voor hen wien

gij dit hebt toegezegd voor de gansche eeuw van Vohumanó

(zoolang de menschheid zal bestaan),
"
dan maakt hij duide-

^) De Gatha vohukhsathra Ys. 51 (Sp. 50). Zie vooral strofe 11

en 15.

") Yasna 46 (Sp. 45), 13; 49 (Sp. 48), 12, een plaats die eigenlijk

als eerste strofe tot het volgende lied behoort, en 50 (Sp. 49), 6.
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lijk onderscheid tusschen die heiligen en zichzelf met de

zijnen, en zou men haast geneigd zijn in de drie namen de

ideale vertegenwoordigers der drie standen: de priester-

profeten, den koning en de mannen te zien ^), indien er

niet reden was de legende van Vlst^spa's koningschap als

jong te beschouwen.

De eenige G^tha, waarvan men met eenigen grond zou

kunnen beweren, dat zij ons in den tijd van ZarathuStra

zelven verplaatst, is de laatste ^). Ongelukkig is zij
voor

een groot deel in wanhopigen toestand, en zoowel daarom

als door vele zeldzame woorden moeilijk verstaanbaar.

Slechts de eerste vijf strofen zijn iets duidelijker. Daarin

treden, behalve Zarathustra zelf, Vlstè.spa, Frasaoêtra en de

grootste of schoonste van Zarathustras dochters, de Haêcat-

aspide Pourucist^l Spit^mi, als levenden op % Het gedicht

schijnt als bruiloftslied voor haar beschouwd te moeten

worden. Althans wordt
zij gewezen op haar plichteo als

huisvrouw, en richt de bruidegom eenige woorden van

vermaning tot do huwbare meisjes. De G4tha is of zeer oud

en daarom zoo moeilijk verstaanbaar, öf zeer jong en daarom

zoo gebrekkig van vorm *); ik vrees het laatste. De wijze

^) Yasna 28, gedeelten van str. 6—8. Frasaostra heet hier nadrukkelijk :

'de man.'

^) Gatha vahistóisti, Yasna 53.

') Strofe 2 geeft groote moeilijkheden, ook wat de daar bedoelde

personen aangaat, De raadselachtige regel luidt:

Kavaca VtStdspd ZarathuStriS spitdmö FeraSaoëtrased.

Zijn hier drie of twee personen genoemd? En indien drie, wie is

dan Zarathustris spitamó? Zarathustra zelf kan het niet zijn, want

deze wordt reeds in de vorige strofe genoemd en hier wordt door hoi

naar hem verwezen. Hij kan ook moeilijk gezegd worden zich bij

zich zelven aan te sluiten. Mij schijnt duidelijk dat er slechts van twee

personen sprake is (ook wegens het slechts eens herhaalde cd), en dat

%arathuUriÏÏ bij Kava Vistaspa, spitdmö bij Frasaostra behoort. Het

eerste komt alleen nog voor Yast 13, 98. >

*) Darmesteter ziet in de laatste strofe de kiem van het Ahuna-
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waarop de eerste strofe van Zarathuêtra gewaagt, begunstigt

de meening niet dat hier een tijdgenoot aan het woord is

en toont dat hij de dichter zelf niet zijn kan. Het lied is

waarschijnlijk een bruiloftslied, waarin de heiligen van

vroegeren tijd als voorbeelden gesteld zijn.

De historische opvatting vindt dus in de teksten weinig

steun. Maar voor de zuiver mythische zijn evenmin over-

tuigende bewijzen. Er zijn namen die alleen door goden of

halfgoden kunnen worden gedragen. Doch van dien aard

zijn die van Zarathustra's verwanten en eerste volgers niet.

Zij kunnen aan mythische wezens behooren, maar evengoed

aan menschen. Het zijn meest samenstellingen met aspa,

paard, zooals Haêcataspa, de stamvader, Pouru§aspa, de

vader van ZarathuStra, die trouwens in de Gè.thas niet ge-

noemd wordt, Jê,maspa, zijn getrouwe, Yl§tèspa, zijn be-

schermer, of met ustra, kameel, zooals Fra§ao§tra. Ook

Pourucista, de naam zijner dochter, kan een gewone per-

soonsnaam zijn, evenals SpitS-ma, de eeretitel aan Zarathuêtra

zelven en aan sommige zijner verwanten toegekend, doch

daarna als patronymicum opgevat. Spitamas, Spitamenes ^),

Vist^spa zijn bekende oud-perzische namen. Maar zij kunnen

ook aan mythische personen gegeven zijn. Samenstellingen

met aspa komen van ouds onder de godennamen voor, en

de naam van Yi§tê,spa's vader Aurvataspa is een van de

eernamen van Apam napè,t, den vuurgod in de wateren, den

bliksemgod. Maidhyóm^onha, een ander volger van den

Profeet, heeft een zeer bedenkelijken naam voor een mensch ;

het is toch eenigszins zonderling „midden der maand" of

laat het zijn „volle maan" te heeten. Het voor en tegen is

dus vrij wel in evenwicht.

vairya-gebed. Als dit juist was, dan zou het lied zeer oud zijn. Maar
ik zou eer het omgekeerde aannemen, te weten dat het slot van het

lied een parafraze van het oude gebed is.

^) Spitamenes was aanvoerder der soghdiaansche niiterij onder Bessos :

Arrian. III, 28, 16.

n. 7
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Maar al staan wij hier niet op historischen bodem; de

grenzen der legende overschrijden wij niet. Op geen enkele

der mythen, later met den persoon van Zarathuêtra in ver-

band gebracht, vindt men in de Gè-thas ook de minste toe-

speling. Niets van zijn wondervolle geboorte, zijn verzoeking
en strijd met den Boozen Geest, zijn terugkeer aan 't eind

der eeuwen, en wat dies meer
zij.

De Zarathustra dezer oud-

ste oorkonden is inderdaad een ander dan die der jongere

boeken. Hij is hier in den regel de bevoorrechte ziener,

wien Mazda Ahura zijn diepste wijsheid meedeelt, een soort

van Mozes, met de hoogste godheid omgaande als een man
met zijn vriend, de uitverkoren profeet. Maar hier en daar

wordt hij toch al iets hooger verheven. Hij is nog wel geen

halfgod of godmensch, nog niet naast Ahura Mazda gesteld

als hoofd der aardsche huishouding, gelijk deze het is van

de hemelsohe ; als hij tot ratu, tot geestelijk heer van Gèug urva

gesteld wordt, kan dit een figuurlijke uitdrukking zijn om
aan te duiden dat zijn nieuwe leer de grondslag eener

humaner maatschappelijke orde is, maar het komt toch zeer

nabij aan het dogme van zijn heerschappij over al het aardsche,

en reeds bij de schepping heeft hij Mazda gezien en zijn

openbaring ontvangen. Kortom, zijn verheerlijking is blijk-

baar aangevangen, maar zij
is eerst in haar beginselen.

De kring zijner verwanten en getrouwen wordt zuiver

menschelijk voorgesteld. Indien Vlêt^spa reeds voor de

gèthadichters een koning geweest is, zooals hij later steeds

beschouwd wordt, dan toch alleen een geestelijk vorst,

magahya khsathra, hetzij dat men dit maga met de traditie

als ,wetenschap, wijsheid' opvat, hetzij dat men daarin met

Geldner en Jackson het verbond der geloovigen ziet
;
als een

kava, zooals zijn bestendige titel luidt, die zeker oorspronkelijk

niets anders dan ,ziener; wijze' beduidde; en als kava was

hij ook dichter, gelijk uitdrukkelijk wordt gezegd. Tot de

machtigen behoorde hij zeker, want hij wordt de dappere

genoemd en steeds geroemd als de bijzonderste vriend van
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Zarathu§tra en de beschermer zijner getrouwen ^). Yan de

broeders Fraëaoëtra en Dé-Jé,mèspa; de Hvógva's, wat deze

titel dan ook beduide, schijnt althans de tweede ook een

zanger geweest te zijn ^) ;
maar van den eenigszins raadsel-

achtigen Maidhyómê,onha wordt bepaaldelijk verzekerd, dat

hij in de wet van Mazda onderwezen wenscht te worden

om haar door zijn leven te belijden ^). Al zijn zij
in de oude

liederen reeds eenigszins verbleekte gestalten uit het ver-

leden, ik zie niet in waarom wij hun, wellicht met uitzon-

dering van den laatstgenoemde, het werkelijk bestaan en het

historisch karakter ontzeggen zouden. Of dit ook van Zara-

thuêtra zelven geldt, is een andere vraag. Dat de legende-

dichting zich al spoedig van dezen heilige heeft meester

gemaakt en hij daarna geheel in de mythenwereld is over-

gegaan, bewijst niets daartegen. Dit is met meer ontwijfelbaar

historische personen geschied. Maar dat het woord zarathustra

misschien al in de Gé,thas, meermalen voor ,priester' wordt

gebezigd en zelfs in den overtreffenden trap, als zarathustro-

tema, den opperpriester aanduidt, zou er voor pleiten dat hij

•de concrete samenvatting, de verpersoonlijking is van een

school of verbond van priesters-profeten, of wil men wijzen,

die met vereende krachten een maatschappelijke en godsdien-

stige hervorming tot stand brachten. Intusschen, noodwendig

^) De voornaamste plaatsen die over Vistaspa handelen, meestal te

gelijk met de andere eerste volgers van den profeet, zijn Yasna 28, 7;

46, 14 en 51, 16. De laatste is zeer opmerkelijk.

Ik vertaal haar aldus: „De wijsheid welke Vistaspa, door heerschappij

over 't Maga verwierf (en waaraan) hij vromelijk (asa) in de voetmaten

van Vohumanó een vorm gaf {mantd, van man, denken, uitdenken,

hier: vormen, scheppen met den geest), moge de weldadige Mazda

Ahura ook ons leeren tot (ons) heil!"

^) Hvogva, later hvova wordt als familienaam gebezigd, maar kan.

T,de weigestelden, de adellijken" beduiden. Ook de dochter van Jamaspa

draagt den titel in de Yasts. Dé voor Jamaspa, gewoonlijk als ,de

wijze' verklaard, houd ik voor een, ook elders niet ongewonen voorslag,

") Yasna 51 (Sp. 50), 19.
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is ook deze gevolgtrekking niet, en het blijft mogelijk dat
• een persoon, Zarathuëtra, de groote hervormer was, wiens

geschiedenis in de nevelen van legende en mythe verborgen,
werd.

3. DE ZANGEES-PEOPETEN.

Het is niet altijd met zekerheid te zeggen, of de dichters

der Gèthas, wanneer
zij van de saosyants spreken, daarmee

zichzelven bedoelen, dan of dit, evenals wanneer
zij Zarathuëtra

sprekend invoeren, tot de inkleeding behoort en ook deze

saoëyants heiligen van vroeger dagen waren. De naam, die

letterlijk ,de nuttigen, degenen die wasdom en voorspoed,

geven, de heilaanbrengers' beteekent, kan hier het best.

door jheilsprofeten' worden overgezet. In de jongere Avesta-

ges chriften worden daarmee de toekomstige redders aange-

duid, een of meer heilanden, die tegen 't eind der wereld-

geschiedenis zullen komen om de vernieuwing van alle

dingen voor te bereiden. In de oude teksten vindt men deze

verwachting nog niet ^). Daar zijn de saosyants profeten

van vroeger of van den tegenwoordigen tijd. Hun gaf Ahura.

de leer, waarvoor Vistdspa en Fra§aoêtra de '

rechte paden

banen, de heilige leer, wier vruchten goede daden zijn, en

waardoor zijzelven voor den huisheer een vriend, een broeder,.

^) Slechts eenmaal schijnt er bij 't vermelden der saosyaBts van de

toekomst sprake te zijn. Yasna 46, 3 wordt gevraagd, wanneer de ver-

meerderaars der dagen (degenen die een lang leven schenken?) tot

behoud van de wereld van 't Asa zullen verschijnen, namelijk de ver-

standige saosyafits (letterlijk : de verstanden der S.) met hun werkzame

leeringen. Maar vooreerst zijn hier duidelijk leerende profeten bedoeld

en niet de wondermannen der eschatologie, en dan heeten deze zelfde-

heilsprofeten in de volgende strofe: leiders van Asa (vroomheid en

gerechtigheid), die de kettersche geweldenaar afhoudt van 't voorspoedig

maken der aarde in gewest en land. De verwachting is dus hier duidelijk

op de naaste toekomst gericht.
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een vader zijn ^). Als vredestichters en redders der landen

komen zij, wijs en van goeden zin, en daarom zijn zij de

felste tegenstanders van Aê§ma, den grooten demon. „Hoe
zal ik weten, Mazda! "

zoo roept een der zangers uit, „of

Gij heersoht ook over degenen, die mij dreigen met schrik

•eü geweld ?
"

en rechtvaardigt dan zijn vraag door te zeggen :

,De saoêyant moet weten wat zijn geluk {asï, zijn lot:

bhakti) zijn zal", waaruit blijkt, dat hij ook zichzelf tot

deze redders der menschheid rekent ^).

Behalve dezen titel gebruiken zij ook nog wel andere.

Een noemt zich een in 'vroomheid oprechten zaotar, de oud-

arische priesternaam, het sanskrit hotar, die dan bijzonder

de reciteerpriester wordt en bij 't Soma-Haoma-ofiPer de eerste

officiant. Een ander heet zich een ratu, bij^'
Ahura-Mazda

bekend. Misschien beduidde dat woord toen nog, onder

meer, in 't algemeen een geestelijk, in tegenoverstelling van

een ahu of wereldlijk heer, later werd het de naam van den

tweeden dienstdoenden priester, den helper van den zaotar,

wellicht ook toegepast op al de zeven die hem oudtijds ter

zijde stonden en wier plichten eerst later aan een enkelen

werden opgedragen ^). Ook bezigen zij wel den naam mathran

van zichzelven, ,gewijd spreukdichter', een naam die ook

reeds tot de oost-arische periode behoorde, al vindt men 't

overeenstemmende woord niet in den Veda, maar wel in

het later Sanskrit. Met die mathrans worden geen anderen

*) Yasna 45, 11. Van het hier voorkomende déng-pati zijn twee ver-

klaringen: V == Skr. dampati, huisheer, 2° ,wijze' of ,wijze vorst'

Kan déng ook het gÉ,thisch voor danhu, en dus het woord= c?awAwjpa«tó,

^landsheer' zijn? Danhu komt, evenals de daarvan afgeleide woor-

den, in de GÉ,thas niet voor. Meermalen roepen de dichters de bescher-

ming van vorsten in.

") Men zie Yasna 53, 2
; 48, 12 en 9

; 34, 13.

') Ook de hemelsche geesten heeten ratu, namelijk in 't jonger

Avesta, vtspÊ ratavo, ,alle heeren'. Neriosengh vertaalt het een enkele

maal (Sp. 42^ 6) door guru, geestehjk leermeester, biechtvader. Vergel.
het gebed : yathd ahü vairyd, athd rattiS aSAtctt kaed.
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dan de profeten zelven bedoeld; maar ook ZarathuStra.

zelven noemen zij zoo, den vriend van Mazda, en hun bede

is dat de godheid ook aan hun denken en spreken de ware

richting geve, zooals aan hun voorganger en hoofd ^).

De bekende priestertitel van den lateren tijd komt in dé

GÉ,thas geheel niet voor: namelijk het in het jonger Avesta

algemeen gebruikelijke atharvan, ,vuurpriester'. Is dit ook

het geval met den niet minder bekenden naam Magiër, zooals.

volgens Herodotus de priesters bij de Perzen heeten, en die

hij elders een der medische stammen noemt? Men heeft op
een paar plaatsen van het jonger Avesta dezen naam meenen

te vinden, maar het is zeker dat het daar gebezigde woord iets

geheel anders beduiden moet ^). Maar in de Gê,th^s wordt enkele

malen gesproken van magavans, waarin Martin Haug de

latere Magiërs zag, en dat hij in verband bracht met het

maga, waarvan ook meermalen sprake is ^). Deze meening
is thans algemeen opgegeven. Yoor de meeste verklaarders

is het maga nog wel, evenals voor Haug, het groote werk,,

de groote zaak, voor anderen is 't een verbond, een gemeen-

schap der vromen, maar de magavans zijn voor allen de

grooten, de aanzienlijken, of, naar de oorspronkelijke betee-^

kenis van het woord, de vrijgevigen, op zijn hoogst misschien

de leden van het genoemde verbond. Het laatste woord

over dit punt is nog niet gezegd. Yoor de geschiedenis van

den zarathustrischen godsdienst is 't echter van het hoogste

belang, ook in verband met de vraagt, of de Magiërs van

uitheemsche afkomst en bepaaldelijk Babyloniërs zijn.

Een herhaald en nauwkeurig onderzoek van het vraagstuk

heeft mij tot de overtuiging geleid, dat de laatstgenoemde

hypotheze, die ook mij vroeger niet onaannemelijk voorkwam,.

^) Yasna 50, 5, 6. De juiste vertaling van deze strofe gaf, dunkt mij,

alleen Geldner in Kuhn's ZS. 1885, 28, S. 259.

") Vergelijk de aangehaalde verhandeling over de Oudheid van 't

Avesta, bk. 8 (blz. 371 van het Dl. der Verslagen en Mededeélingen).

^) Die Gdtha's des Zarathustra, I, 201 ad Ys. 33, 7.
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op te zwakke gronden steunt om nog langer te worden

verdedigd. Zij rust hoofdzakelijk op de mededeeling in het

boek Jeremia (39, 3), dat Nebukadrezar op zijn tocht tegen

Juda onder anderen door den Rab-mag vergezeld was, in

wien men, naar de traditioneele opvatting, dan den opper-

magiër wil zien. Maar vooreerst heetten de toovenaars en

bezweerders in Babel en Assur gansch anders, en ten andere

wordt deze Rab-mag door den hebreeuwschen schrijver

uitdrukkelijk tot de ,vorsten' of ,grooten' van den baby-

lonischen koning gerekend ^). Bovendien bestaat er een oud-

sumerisch woord, ook in 't assyrisch overgenomen, mag,
dat door ,groot, machtig, schitterend, heer, vorst' wordt

verklaard, maar nooit van priesters of wichelaars geldt. Met
de medo-perzische Magiërs hebben deze maggi niets gemeen,
en naar alle waarschijnlijkheid ook de Rab-mag niet^). In-

dien deze laatste werkelijk een oppermagiër zijn moest, dan

zou hij uit Medië naar Babel moeten gekomen zijn, doch ook

dit is niet waarschijnlijk.

Intusschen is ook geenszins bewezen dat de Magavans
dezelfden' als de Magiërs zouden zijn en dat het woord,

anders dan etymologisch, met het maga zou samenhangen.

Op beide plaatsen waar zij genoemd worden, pas't de betee-

kenis : machtigen, vermogenden, het best ^), degenen wier

steun en bescherming de predikers bijzonder behoefden. Het

maga daarentegen schijnt wel een technische term. Om dien

^) Jerem. 39, 3 "niT en 13 S33""^Sö ^T\.

^) Uitvoeriger heb ik de hypotheze bestreden in een beoordeeling van

Schrader's KAT^ in Theol Tijdschrift XVII, 1883, blz. 184 vgg.

") Yasna 33, 7. Al is reg. a zeer naoeilijk, de woorden in reg. b :

ya sruyè pare magdund kunnen moeilijk iets anders beteekenen dan :

opdat ik gehoord worde bij den machtige, waarop dan in reg. c volgt

wat de dichter van den machtigen beschermer wenscht, namelijk dat er

openbare gebeden en openbare offerhandelingen door hem en de zijnen

mogeö geschieden. Yasna 51, 15 is sprake van het loon (het hemelsche)
dat Zarathustra voorheen aan de magavans leerde of beloofde.
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te verstaan dient er vooral op gelet te worden, dat hij ook

in ongunstige beteekenis gebezigd wordt. Een dichter, waar-

mee dan wel Zarathuêtra bedoeld zal zijn, hoopt dat men
naar de prediking zijner volgers zal hooren en den drek

van dat maga verwerpen, door welks vijandige macht de

karapans, de blinde daêvapriesters, en door welks kennis

de slechte heerschers der landen in zulk een wijden kring
invloed uitoefenen ^). Daartegenover is sprake van ,het

groote voorzienige maga', ,het maga van Yohumano', als

welks beste vriend Vlst^spa verheerlijkt wordt en waarover

hij heerschappij erlangt ^). Zoowel het denkbeeld van een

groot werk als van een verbond past hier zeer goed, doch

het tweede althans
.

niet waar het woord een ongunstigen zin

heeft. Ik vermoed dat het veeleer in den zin van ,macht'

jVermogen', namelijk als de wonder- of toovermacht der

priesters, dus eigenlijk als de Magie zelve, moet worden

opgevat, de macht die zoowel de zarathustrische profeten

als de daêvapriesters bezaten, daarin alleen onderscheiden

dat de eerste weldadig, de laatste schadelijk werkte. Het

medo-perzische magus kan daarvan zeer wel zijn afgeleid,

maar schijnt toen de Gdthas gedicht werden nog niet ge-

vormd te 'zijn. De Magiërs komen dus in het, gansche Avesta

niet voor, al danken zij wellicht hun naam aan een oud-

avestisch begrip.

Doch, welke ook de namen zijn waarmee zij
zich noemen,

de zangers-profeten hebben een hoog gevoel van hun waar-

digheid, hun roeping en de voortreffelijkheid hunner leer.

Want al behooren zij niet tot de grondleggers van het nieuwe

geloof, gelijk de vroegere profeten van wie zij
met eerbied gewa-

gen ;
al leggen zij hun, vooral aan Zarathustra, wien Mazda

^) Yasna 48, 10. Het laatste woord is naar gissing vertaald : urüpayêinH,

van pa + uru ? Ook 53, 7 schijnt het woord een ongunstige beteekenis

te hebben, maar deze plaats is nog onverklaarbaar.

*) Yasna 29, 11 ; 46, 14 maxói magdi behoort hief bij urvatho, niet

bij ferasrüidydi ; 51, 11 en 16.
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Atura de hoogste wijsheid openbaarde, gaarne hun woorden

in den mond
;
het is moeilijk te zeggen waar de inkleeding

ophoudt en zij
in eigen naam spreken ; zij

maken althans voor

zich evenzeer aanspraak op den titel ,redders der landen', en

zijn zich niet alleen bewust, maar spreken dikwijls met

groote verzekerdheid uit, dat ze ook met bijzondere open-

baringen begunstigd worden. De godheid te aanschouwen

met de oogen, met haar samen te spreken, ook hun zal 't

vergund worden, wanneer zij
in oprechtheid den besten geest

aanroepen en steeds den landbouw bevorderen. Mazda en

Asa verlichten hun verstand door den heiligen geest, zoodat

zij onderscheiden wat recht is. Hun leer is die van Mazda

zelven, de verborgenste leerstellingen zijn hun bekend en in

verstand van de hoogere dingen gelijken zij op de godheid
zelve ^). Als een vriend met zijn vriend, zoo verkeeren zij

met hem ^). Evenals de vedische Rei's hebben ook zij hun

liederen gezien. „Nu wil ik," zoo vangt een der profetische

zangen aan, „nu wil ik verkondigen aan die verlangend

naderen, wat groote gaven aan den wijze geschonken zijn,

de lofzangen en offerpsalmen van Vohumano, voor Ahura

(bestemd), wel overdacht in vroomheid (asa) en die helder

gezien zijn in de lichten," te weten in den hemel ^). Ofschoon

het ook heet, dat zij die zich aan de zangerskunst {mên

gairê) gewijd hebben en hun leven aan 't profeteeren naar

Aêa's wensch, deze liederen zelven geweven hebben voor

de ahuras. Het spreekt in elk geval vanzelf, dat zij een

buitengewone kracht bezitten. Een mathra, een tooverkrach-

tige spreuk, uit A§a, uit ware vroomheid voortgesproten.

. O Zie Yasna 31, 8
; 33, 6

; 45, 1 en 49, 6 ; 48, 3.

") Het geheele schoone lied Gatha ustav. 2, Yasna 44, waarvan elke

strofe aanvangt met de woorden : Tot thwa peresd, ereS möi vaocd ahurd,

,Dit vraag ik u, zeg mij het rechte, Ahura!" is een bede om de open-

baring van God, in vragen welke als 't ware het antwoord in zich

bevatten.

') Yasna 80, 1.
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is de weg tot heil en onstevielijkheid{haurvatdt en ameretdt).

Met deze gaat de profeet allen voor naar de Cinvat-brug
die ten hemel voert ^). Of

zij brengen de hemelsche wezens

uit hun woning op aarde tot bijstand der vromen. In beeld-

spraak die aan den Veda herinnert luidt het: „Nu wil ik

aanspannen de snelle paarden van uw verheerlijking, om
met hen die sterk zijn door goeden zin de bruggen (des

hemels) te bereiken, o Mazda en Asa ! Laat gij u door hen

voeren (berijdt gij hen) en komt tot mijn hulp." ^)

Daarentegen zal het einde des levens verderf zijn voor

hen die naar deze prediking niet handelen. Door hun ma-

thras zijn de zangers meesters over de boozen, zoowel men-

schelgke boosdoeners als leugengeesten. Dé DrukhS wordt

er door gedood. Zij verdienen het
;
want zijzelven zijn moor-

denaars. De leeraars der slechte openbaringen dooden door

hun onderwijs het verstand des levens en ontstelen zoo de

gewenschte zegeningen van Vohumanó. Dooders der open-

baring, dat zijn deze geweldenaars, met hun bezweringen en

hun bederven der aanzienlijken door hun een zondig leven

aan te prijzen. Met donkere kleuren worden zij geschilderd,

de tegenstanders^ die slechten begiftigen, weiden in woestijnen

verkeeren, den vrome dreigen met het zwaard, huisheer en

huisvrouw van hun rijkdom berooven, en, wat het ergste iSj

den vrome afrukken van Vohumanó, de goede gezindheid,

de ware gemeente ^).

Zij, die zoo grooten zegen kunnen schenken en zoo groote

onheilen afweren door de van God verleende macht, mogen

op waardeering en bescherming aanspraak maken. De we-

reldschepper geeft zijn openbaring niet rechtstreeks aan de

menschen, maar door A§a, dat is hier door den eerdienst,

') Ys. 44, 17 ; 45, 5 ; 46, 10.

^) Yasna 50, 7.

*) Ys. 82, 9—11. In strofe 10 is sprake van bezwering door het

booze oog tegen de koe (de symbolische) en de zon. Verder zie men

45, 3
;
28. 5 en 44, 14
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dus door bemiddeling der priesters en profeten, aan de

andere standen. Van hoeveel belang het zij, dat goede konin-

gen met wijsheid regeeren en de landbouwers de aarde

bewerken allen tot spijze, de priesterlijke functie is voor

den mensch, na de geboorte het beste ^). Daarom hebben

zij recht op loon. Die dit aan den welsprekenden man

(erexhukhdhd) niet geeft, weet wel wat ten laatste zijn straf

zal zijn en hij kan haar niet ontgaan. Een der zangers be-

paalt zelf wat hij door A§a verdiend heeft, namelijk tien

drachtige merries en een kameel, maar hij belooft ze aan

Mazda te zullen wijden ^). Eigenlijke ddnastutis, dankhymnen
van priesters voor de giften hunner beschermers, in den

Veda zoo veelvuldig voorkomend, vindt men in de GS.thas

niet, maar sommige liederen komen er toch zeer nabij. Die

het heil, brengen aan allen, verdienen zelven geluk. De

welgestelde man is verplicht voor 't welzijn van hen die

hem de ware leer verkondigen te zorgen. Moet niet, die de

rechte paden des heils onderwijst voor beide werelden, hier

en namaals, paden die voeren naar de waarachtige wereld

waar Ahura woont, een offeraar wijs en heilig als Mazda

zelf, van al het goede het beste erlangen?^)

Toch is dit niet de doorgaande toon der Gê-thas. Uit deze

spaarzame overbHjfsels van de oudste godsdienstige literatuur

der Zarathustriërs, uit deze slordig overgeleverde en daarom

hier en daar geheel onverstaanbare teksten, vernemen wij

den weerklank van een feilen strijd, een diepe overtuiging,

een waarlijk religieuze geestdrift, een moedig, doch niet

^) Ys. 46, 9 en 48, 5. Zeer juist heeft Darmesteter gezien, dat in

deze laatste strofe van de drie standen : koning, priester en landbou-

wer gesproken wordt.

") Ys. 44, 18 en 19.

') Gdtha ustav. 1. Ys. 43, 1—3, De strofen schijnen mij een inleiding

tot het eigenlijke lied, waarin verder Zarathustra sprekend optreedt en

de openbaring die hij van Mazda ontving verhaalt. Misschien zijn zij

er later aan toegevoegd.



108 HET VADEELAND VAN DEN

hopeloos lijden voor het geloof. „Ik zal profeteeren,
"

zoo

roept een dichter in geestvervoering uit, „leent nu 't oor,

zoowel gij die van nabij als gij die van verre heilbegeerig

komt ! Nu moet alles openlijk overwogen worden ! Met voor

de tweede maal zal de leugen-profeet de wereld verderven

door de slechte leer die zijn leugenachtige tong aanbeveelt . . .

Ik zal profeteeren hetgeen de alwetende Mazda Ahura mij

bij den aanvang der wereld gezegd heeft .... van alles het

beste, het grootste .... dat wat de heiligste mij geopenbaard

heeft, het woord dat voor de menschen het best is om te

hooren. Die dit mijn woord gehoor geeft en opmerkzaam-
heid schenkt, tot hem zullen komen Haurvatdt en Amereté,t

en Mazda Ahura zelf met de werken van den goeden zin.
"

^)

Maar de vormen waarin dit geloof zich uitspreekt, zijn

echt oostersch en oud. Te onrechte zou men in de gewild

kunstmatige samenstelling van sommige liederen een bewijs

van jonger oorsprong zien. Zij zijn blijkbaar afkomstig uit

de scholen van priesterlijke zangers, die niet alleen ijveren

voor de verbreiding van hun reiner godsdienst en hooger

beschaving, maar ook met naïeve oprechtheid voor de be-

langen en de heerschappij van hun stand, en die hun

persoonlijk voordeel niet afscheidden van de zegepraal hun-

ner zaak ^).

4. HET VADERLAND VAN DEN ZARATHÜSTRISCHEN

GODSDIENST.

De vraag waar de zarathustrische godsdienst ontstaan is

O Yasna 45, 1—6.

') Ik waag geen poging om het duistere béndvó Yasna 49, 1 en 2

te verklaren, te minder omdat de beide strofen moeilijk verstaanbaar

zijn. De dichter roept bescherming in tegen Béndvó en noemt den

onrechtvaardigen en leugenachtigen rechter zijn bevorderaar. Sommigen
zien er een eigennaiam in

; Haug dacht zelfs aan de Pê.ndavas. Anderen

verklaren het als ,scheuring', waarop de eerste woorden : ,zoolang de

b. duurt' zouden slaan. Het blijft onzeker.
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valt niet samen met de vraag, waar de boeken van 't Avesta

niet geschreven, maar opgesteld en wellicht langen tijd door

mondeling onderricht van het eene geslacht aan het andere

overgeleverd zijn. Die boeken kunnen uit zeer verschillende

streken afkomstig zijn. De oudste teksten, de Gèthas, zullen

naar alle waarschijnlijkheid wel gedicht zijn in een land

waar de taal der dichters thuis behoorde. Maar het is juist

de vraag, waar die taal gesproken werd. Ook zijn de ver-

schillende boeken, .zooals ieder erkent, niet van denzelfden

tijd en zelfs in tweeërlei taalvorm, een ouderen en een jon-

geren, geschreven. Yan die jongere geschriften kunnen er

sommige zeer wel zijn samengesteld in gewesten waar de

landstaal een andere was, doch waar men meende voor een

godsdienstig boek of lied de oude heilige taal, waarin het

geloof oorspronkelijk gepredikt was, te moeten bezigen. In

enkele der jongste heeft men werkelijk sporen van per-

zischen invloed gevonden. Zelfs al kon men met zeker-

heid vaststellen, waar het g^thisch dialekt eenmaal ge-

sproken werd, zou daarmee nog niet bewezen zijn dat het

Zarathustrisme in dat land ook zijn oorsprong genomen
heeft. Het kon daar door de heilsprofeten gepredikt en

toch elders ontstaan zijn. De hoofdvraag is dus, waar het

vaderland van den zarathustrischen godsdienst moet gezocht

worden.

De vraag is moeilijk te beantwoorden. Oorkonden ont-

breken, en juist de g^thische teksten geven geen de minste

geografische aanduiding. Slechts éen punt staat vast : het

eigenhjke Perzië kan het stamland der mazdayasnische religie

niet zijn. De taal daar gesproken is wel nauw verwant aan

de avestische of baktrische, doch daarvan werkelijk ver-

schillend. Al de andere iranische gewesten blijven dus over.

Geen wonder, dat bij het gebrekkige en onzekere der gege-

vens, de gevoelens der geleerden over dit punt wijd uiteen-

loopen. Terwijl de een meent te kunnen bewijzen, dat het

Oost-Ir^n, bepaaldelijk Baktrië is, waar de leer van Zarathustra
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het eerst werd verDomen ^), strijdt een ander voor Medië ^)

en zijn wederom anderen geneigd den blik naar 't noord-

westen te richten en vermoeden zij, dat het geloof zich van

de zuidwestzijde der Kaspische Zee, van het latere Atropatene

uit, naar de andere deelen van Irê,n verbreid heeft ^).

Het is niet mogelijk al deze bewijsvoeringen hier zelfs

in hoofdtrekken weer te geven en te beoordeelen. Zij hangen
samen met de voorstelHng die men zich omtrent den ouder-

dom van 't Avesta heeft gevormd, zonder daarmee echter

te staan of te vallen. Wij kunnen bij elke daarvan slechts

kort stilstaan.

Degenen, die den oost-iranischen oorsprong van het za-

rathustrisch geloof staande houden vinden hun voornaamste

steunpunt in den eersten fargard van den Vendldèd, waar-

over vroeger reeds gesproken werd *). Maar al brengen wij

de daar verdedigde gissing dat de schrijver van het hoofd-

stuk gebruik heeft gemaakt van een oud document van

zuiver geografischen aard, niet in rekening; [al geven wij

voor een oogenblik toe, dat alle in den fargard genoemde
landen tot de oost-iranische behooren; al moesten wij aan-

nemen, 'tgeen ook beweerd is, dat zoo goed als alle aard-

rijkskundige namen in 't geheele Avesta op Oost-Irdn

wijzen, wat allerminst bewezen is; daaruit zou nog niet

volgen dat het Zarathustrisme ook in Oost-Irê,n ontstaan is.

Het kan daar zijn vroegsten bloei bereikt hebben en toch

elders geboren zijn. Nemen wij in aanmerking dat de Ven-

')
Vooral Wilh. Geiger, Ost-eranisehe Kultur im AUerthume en

Vaterland und Zeitalter des Avesta und seiner Kultur. Ook Eoth en

anderen zochten reeds vroeger het vaderland zoowel van 't Avesta als

van 't Zoroastrisme in Baktrië.

^)
Het laatst E. J. von Dillon, in overeenstemming met de Harlez,

ten deele met von Spiegel, Justi en anderen.

') Vooral Darmesteter vóór de uitgave zijner fransche vertaling van

't Zend-Avesta. Ook de beide in de vorige aanteekening laatstgenoemde

geleerden denken vooral aan Noord en Noordwest-Medië.

*) Zie boven blz. 50 vg.
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didM tot het jonger Avesta behoort; dat de schrijver van

den eersten fargard in zijn tegenwoordigen vorm ten doel

had niet het vaderland van zijn godsdienst te beschrijven,

noch ook de geschiedenis zijner verbreiding, maar alleen een

overzicht te geven van de mazdayasnische wereld zijner

dagen en vooral van de schade daarin door de tegenschep-

pingen van den Booze aangericht ;
dat voor hem althans

Airyana vaêjó, het arische stamland, reeds een legendarisch

karakter had, en dat hem bovendien het bestaan van andere

landen niet onbekend was, dan zullen wij niet wagen daaruit

de gevolgtrekking af te leiden, dat de zarathustrische her-

vorming in Oost-Ir4n geschiedde.

Nog veel minder valt er te zeggen voor de hypotheze,

dat de zarathustrische hervorming in het eigenlijke, het

zoogenaamde Groot-Medië zou ontstaan zijn, en dat wel

nadat de Mazdavereering doch in gansch andere vormen,

als een uit het oudarisch geloof geleidelijk ontwikkelde

natuurdienst, reeds sinds lang bestaan zou hebben en in alleira-

nische landen verbreid zou zijn. De hervormers van dit oude

Mazdaïsme zouden dan juist de Magiërs zijn geweest, ongeveer

ten tijde van Darius Hystaspis. Deze, getrouw aan het

voorvaderlijk geloof, wilde van die hervormingen niets weten,

en nadat hij den valschen Bardiya, den medischen Magiër
Gaumata gedood had, bleef hij diens standgenooten vervolgen

en schafte hij de veranderingen, die de Magus tijdens zijn

regeering in den eerdienst gemaakt had, naar zijn eigen

getuigenis weder af. De klachten meermalen in de G^thas

geuit zouden op zijn gewelddaden betrekking hebben. Deze

onderstelling is een weefsel van onwaarschijnlijkheden. Het

geheele Avesta pleit er tegen. Is het denkbaar, dat de

Magiërs, de stichters van het Zarathustrisme geweest waren,

zij die in al de heilige oorkonden, van de oudste tot de jongste,

niet eenmaal worden genoemd? Is het denkbaar dat Medië

het geboorteland der zarathustrische hervorming was, en

dat dan noch van dit land, noch van zijn oude beroemde
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hoofdstad Ekbatana met een woord gewag wordt gemaakt,
behalve alleen van de priesterstad Ragha, die op de uiterste

grens van Medië en Noordoost-Irê,n lag, en dat bijkans

uitsluitend steden en gewesten van oostelijk en noordelijk

Iré,n vermeld worden? Gesteld al, dat de handelwijs van

Darius tegenover de Magiërs met den naam van vervolging

bestempeld kon worden, dan was zij toch meer staatkundig

dan religieus, tenzij alleen in zooverre, dat de koning de

voorvaderlijke heiligdommen der Perzen herstelde, die de

Magiër misschien in puristischen ijver voor het mazdayasnisch

geloof^ misschien als Meder, schijnt gesloten te hebben.

Darius was, volgens het getuigenis zijner eigen opschriften

een Mazdadienaar, en een Mazdadienaar is een Zarathustriër,

zij het dan ook niet van de strengst rechtzinnige soort.

Mazda mag voor een natuurgod, laat ons zeggen Varuna,
in de plaats getreden zijn, of liever hem verdrongen hebben,

als Mazda is hij nooit natuurgod geweest, maar behoort hij

uitsluitend tot de zarathustrische leer. Door al deze redenen

is deze onderstelling, het laatst door Dillon uitvoerig ver-

dedigd, reeds veroordeeld. Daarbij komt dat de namen van

een paar medische koningen, lang vóór Darius en van een

paar perzische vorsten uit de 7e eeuw voor C. het vermoe-

den wettigen dat ook
zij

reeds vrome Zarathustriërs waren,

en dat er alle grond is aan te nemen dat de arische taal

van Medië van de oud-perzische niet wezenlijk verschilde.

Om niet te spreken van de onmogelijkheid om een hervorming,

die ook de invoering van 't gezeten leven in plaats van den

nomadentoestand beoogde, in den tijd van Darius Hystaspis

te plaatsen.

Mets anders blijft dus over dan de wieg der zarathustri-

sche hervorming in het noorden of noordwesten van Irê,n

te zoeken, vanwaar zij zich dan, waarschijnlijk eerst naar 't

oosten en zuidoosten van Baktrië tot Indië, dan naar het

zuiden, het eigenlijke Medië en Perzië verbreid heeft. Een

nadere bepaling te geven gaat bezwaarlijk. Men zou aan
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Airyanem vaêjó, ,de wieg der Ariërs', het arische stamland

kunnen denken, omdat het YendidM I onder de door Mazda

geschapen landen het eerst genoemd wordt. Het was zooals

wij. zagen, een zeer werkeHjk land, al was de heugenis

daarvan zoozeer verflauwd, dat de legende en zelfs de mythe
er zich meester van gemaakt hadden. Men had het saam-

gesmolten met het mythische gewest, het verloren paradijs,

waar Ahura Mazda en de yazatas met Yima, den koning

der eerste menschheid, een samenkomst houden en waar

Zarathustra zich met de godheid onderhoudt ^). Het wordt

bepaald als het land der goede daitya {vanhuydo daüyaydo)
waarin reeds het jonger Avesta een rivier ziet, in welke de

booze geest dan een gevaarlijke slang schept ^). Maar daitya

kan moeilijk iets anders beteekenen dan öf ,inzetting, wet',

öf ,schepping' en men zal moeten erkennen dat ,de goede
wet' of ,de goede schepping' voor een rivier een zonderlinge

naam is. Daarmee werd waarschijnlijk de oude, door Mazda

ingestelde wereldorde bedoeld, de wet der voorzarathustri-

sche vromen, waarvan de zarathustrische wet de vernieuwing
was. Het eigenlijke, niet met dat paradijs verwarde stam-

land der Ariërs, heeft men niet zonder eenigen grond ver-

eenzelvigd met Atropatene (Azerbeidëan, Ataropatakan), aan

de zuidwestelijke kust der Kaspische Zee. Dit geldt voor

een zeer heilig land, welks naam ,nederdaling des vuurs'

kan beteekenen. Volgens een traditie is Zarathustra daar

geboren. Ook is vandaar onder de Parthische heerschappij

de herleving van den mazdayasnischen godsdienst uitgegaan.

Niet onwaarschijnlijk is het dus, dat het zarathustrisch geloof

daar zijn oorsprong had.

Veel minder waarschijnlijk althans is de overlevering, dat

O Yast 5, 17 en 104; 9,' 25; 15, 2. Vend. 2, 21.

") Yast 1, 21
; 5, 112

; 9, 29 (vgl. 5, 108) is het een rivier. Axhim-
ca yim raoidhitem, een der twee tegenscheppingen van Anro-mainyus
in Airyana-vaêjó, beduidt ,de stroomende slang', waarmee wel de booze

regenslang oorspronkelijk bedoeld is.

n. 8
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Ragha in het noordoosten van Medië de geboorteplaats van

den profeet, met andere woorden van den Mazdadienst zou

zijn. Ragha is een aloude priesterstad. Daar troonde in den

tijd der S^saniden de opperste Magiër, en reeds veel

vroeger, toen de VendidM geschreven werd, heerschte daar

de Hoogepriester, de zarathustra of zarathuêtrotema zonder

landsheer boven zich. Daaruit laat zich de traditie, dat

Zarathustra er geboren zou zijn, gemakkehjk verklaren.

Maar de hoofdzetel der priesterschap van een religie is

daarom nog niet de plaats waar zij in vroeger eeuwen haar

oorsprong nam. Zelfs is dit maar zelden het geval. En Ra-

gha wordt in de optelling der door Mazda geschapen landen

in den eersten fargard van den VendidM niet in de eerste

plaats, of althans onmiddellijk na het arische stamland,

maar midden tusschen de andere genoemd.

5. IS DE HERVORMING ONDER SEMIETISCHEN

INVLOED ONTSTAAN?

Meermalen is de meening geuit, dat de zarathustrische

hervorming niet van zuiver arischen oorsprong was, maar dat

daarin duidelijk de invloed van semietische denkbeelden te

bespeuren is. Onmogelijk zou dit niet zijn. Assyrische, en

vóór hen zelfs babylonische koningen hebben, blijkens hun

jaarboeken en oorlogsberichten, niet alleen meermalen hun

veroveringstochten tot ver in Medië uitgestrekt, maar er

ook nederzettingen achtergelaten, al eer de Ariërs daar de

bovenhand of er zich misschien zelfs gevestigd hadden, en

nog geruimen tijd nadat
zij

daar reeds heerschten. Somtijds

zijn assyrische koningen als meesters over, en scheidsrech-

ters tusschen ontwijfelbaar arische vorsten van Medië of

Perzië opgetreden. De beschrijving, die Herodotus ^) van

den burcht te Ekbatana, de medische hoofdstad, geeft, doet

aan de zikurats, de terrassentempels van Babylonië en

') I, 98.
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Assyrië denken. In elk geval was het babylonisch-assyrische

rijk de onmiddellijke nabuur, welks vergevorderde bescha-

Ting vanzelf indruk moest maken op de rijkbegaafde en

niet onontwikkelde, maar in kennis, kunst en verfijning des

levens bij hen achterstaande, jonge arische stammen. Toen

het machtige rijk aan Tigris en Eufraat eindelijk verviel

werden die krijgshaftige Ariërs zelven de meesters over

geheel Assyrië tot aan den Halys, ten laatste zelfs over

Babel. In menig opzicht werden zij
toen de leerlingen him-

ner onderdanen. De perzische bouw- en beeldhouwkunst,

het perzische spijkerschrift, de jongere perzische alfabets

zijn navolgingen, misschien van elamietische, maar zeker

ook van assyrische en arameesche voorbeelden, al laat zich

in de wijze van toeëigening en vereenvoudiging de arische

geest niet miskennen. Boven het hoofd van den offerenden

koning op de reliëfs zweeft de gevleugelde figuur, die in

Assyrië den hoogsten god voorstelt. Door de Assyriërs aan

de Egyptenaren ontleend, is
liij

door de Perzen niet recht-

streeks aan de laatsten, maar aan de eersten ontleend, om
-als symbolische voorstelling van Auramazda of van zijn

Pravasi te dienen. Zouden alleen de. godsdienstige denk-

beelden zelven van dien semietischen invloed zijn vrijgeble-

ven? Het was toch reeds aan de Grieken bekend, dat de

Perzen zeer ontvankelijk waren voor het vreemde en dat

gaarne overnamen.

Niettemin, hoe waarschijnhjk het zijn moge op zichzelf,

overtuigend aan te toonen, dat semietische denkbeelden aan

de wording van den zarathustrischen godsdienst een belang-

rijk aandeel hebben gehad, is nog niemand gelukt ^). Men

^) De groote voorstander van de hypotheze, dat de leer van 't Avesta

voor een belangrijk deel semietisch zijn moet is F. von Spiegel, die

haar herhaaldelijk heeft verdedigd. Zie vooral zijn: ,Der Einfluss des

Semitismus auf das Avesta' en ,Zur Geschichte des Dualismus' in

Arische Studiën I, S. 45 ff. en 62 ff. De critiek in den tekst heeft op
•deze verhandelingen betrekking.
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mag enkele woorden, met de voorwerpen die ze aanduiden^
van Semieten hebben aangenomen ; andere, oorspronkelijk
iranisch mogen, door 't verkeer met hen, een gewijzigde^

beteekenis hebben verkregen, die overeenkomsten zijn zeld-

zaam, voor een deel hoogst twijfelachtig en behooren alle tot

niet zeer ouden tijd. Wijst men op hetgeen onder de Achse-

meniden van Semieten werd nagevolgd of overgenomen,,

zooals het symbool voor Auramazda of later, onder Artaxerxes

n, de godin die dan door de Perzen AnÉ,hita genoemd wordt,,

dit heeft met den oorsprong of de wording van den Mazda-

dienst, die toen sinds lang gevestigd en reeds eenigszins in

verval was, niets te maken. Grooten nadruk legt men op
de bijzonderheid, dat Mazda de schepper van. hemel en aarde ^

menschen en dieren en alle dingen heet. Dit zou geen arisch

denkbeeld en moet dus van de Semieten ontleend zijn, te

meer omdat beide Hebreen en Perzen het denkbeeld uit-

drukken door woorden, die oorspronkelijk ,snijden' beduiden..

Zoo snijdt, zou men er bij kunnen voegen, de babelsche-

schepper Maruduk het kosmisch monster Tidmat in tweeën,,

zoo Bel bij Berossos zijn eigen hoofd af. Alles louter fantazie 1

Hebreen, Perzen en wat meer is de vedische Indiërs ook

bezigen voor de schepping woorden die wel ,snijden''

beduiden, maar in de beteekenis van iets ,vormen, maken,,

timmeren, bouwen' ^). En dat dit denkbeeld semietisch en

daarom onarisch zijn zou, is een van die wetenschappelijke^

^) Men vergelijkt namelijk het hebreeuwsche bara met de avestische-

woorden voor schepping : tkwares, taIcS en tvaJcM, maar vergeet dat ook

de Veda woorden van gelijke beteekenis voor scheppen gebruikt. Zie-

Egveda II, 12, nagevolgd in X, 21, vgl. met Atharvaveda IV, 2 en

zie Oldenberg, Die Eymtien des Rigveda, I, S. 314 ff. Men denke ook

aan den ouden god Tvastr en aan den jongeren Vi§vakarman, den

maker van alles. Mijn ambtgenoot Dr. W. H. Kosters heeft de vrien-^

delijkheid gehad alle plaatsen waar bara in het O. T. voorkomt, voor

mij na te gaan. Op drie uitzonderingen na zijn deze alle exilisch of

na-exilisch. Nergens is daar blijkbaar aan de beteekenis ,snijden' gedacht,.
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<3ogmen, die men elkander naspreekt, maar die bij onderzoek

de proef niet kunnen doorstaan. Dat een of meer hoogere

wezens de wereld geschapen, dat is gemaakt; gevormd,

gebouwd hebben, is noch een semietische, noch een arische,

maar een algemeen menschelijke voorstelling, die men bij

alle volken ontmoet; de voorstelling, dat zij geworden is,

naturalistisch of pantheïstisch, is altijd een vrucht van later

bespiegeling.

Niet beter staat het met de bewering, dat het dualisme,

bij de Zarathustriërs zoo scherp geteekend, door hen aan

de Semieten ontleend moet zijn, evenals de daarmee samen-

hangende leer der opstanding en vergelding ^). Het tegendeel

is waar. Bij de Semieten treft men deze voorstellingen wel

aan, maar
zij zijn er nooit recht thuis, omdat bij hen de

souvereiniteit der godheid de allesbeheerschende religieuze

grondgedachte is, waaruit hun streng, minder wijsgeerig dan

godsdienstig monotheïsme als de volrijpe vrucht is voort-

gesproten. Dualistische voorstellingen zijn in alle oude gods-
diensten zeer gewoon en vinden haar oorsprong in de aloude

mythen van den strijd tusschen licht en duisternis, wel-

dadige en vijandige hemelmachten. Daaruit is het ook bij

de Iraniërs ontstaan. Dat het bg hen, bepaaldelijk in het

en zelfs in de oudste plaatsen beduidt het nooit anders dan ,maken',

zoowel van dingen als van menschen. Op "de schepping van hemel en

aarde wordt het eerst later toegepast.

*) Spiegel gaat zelfs zoo ver te beweren, dat het perzische dualisme,

a,an Herodotus en Xenophon onbekend, in de opschriften der Achseme-

niden niet vermeld, alzoo van jongeren oorsprong zijn moet, ofschoon

hij toegeeft, dat het in de oudste avestische geschriften geleerd wordt

«n ook de Grieken sedert de 4e eeuw vóór C. er van weten. Xenophons
roman heeft geen gezag. Herodotus heeft, zooals uit I, 140 blijkt, wel

iets van 't perzische dualisme vernomen. De Achsemeniden schreven

geen dogmatiek en vermelden toch ook booze geesten, ijveren vooral

tegen de logen met denzelfden nadruk als 't Avesta. En dat de oudste

geschriften van 't Avesta niet na de 5e eeuw v. O. ontstaan kunnen

zijn, werd boven aangetoond.
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Zarathustrisme zulke scherpe omtrekken heeft gekregen, niet

zooveel scherper trouwens dan bij de Indiërs, laat zich uit

historische omstandigheden verklaren, vooral uit hun ver-

houding als de heerschende, schoon waarschijnlijk in aantal

zwakkere, natie tot de oudere bevolkingen des lands en tevens

uit die der aanvankelijk kleine schaar van geloovigen tot de-

dê,evadienaars.

In den jongsten tijd is men nog een schrede verder gegaan..

Reeds vóór de zarathustrische hervorming, vóór de scheiding-

van Indiërs en Iraniërs, in het oost-arisch tijdperk, zou

semietische invloed zich hebben doen gelden. Daaraan zou

het zevental der hoogste wezens, zoowel der vedische

^dityas als der zarathustrische Ameêa-spentas, zou ook hun

abstract-ethisch en dus onarisch karakter zijn oorsprong^

danken. Wat er dus semietisch in het Zarathustrisme voor-

komt zou niet aan onmiddellijken invloed toegeschreven

moeten worden, maar reeds in den volksgodsdienst waaruit

het voortkwam aanwezig zijn geweest ^). Deze hypotheze,.

voor 't verklaren der feiten onnoodig^ komt mij hoogst

onwaarschiJnKjk voor. Historisch laat zich zulk een verkeer

tusschen de nog vereenigde Indo- en Persa-Ariërs en tot

vrij hooge ethisch-religieuze ontwikkeling opgeklommen
semietische stammen nauwelijks denken. Het eenig mogelijke

zou zijn, dat het zevental ontleend was, dat inderdaad niet

slechts in de theologie, maar ook in de wereldbeschouwing^

der Iraniërs en der Indiërs een groote rol speelt. Maar dit

is juist niet semietisch van oorsprong. Het behoort veeleer

bij die oude bevolkingen van West- en Midden-Azië op
wier beschaving de Semieten de hunne geënt hebben, en

de Iraniërs behoefden het van deze laatsten niet te borgen,,

want zij vonden het, blijkens den burcht te Ekbatana, bij de

oude bewoners van hun eigen land. Aan hun invloed, meer

') H, Oldenberg, Die Beligion des Veda (Berl. 1893), S. 185 vgg.

Vgl. mijn aankondiging Theol. Ti/dsckr. XXIX, 1894, blz. 313 vgg.
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dan aan dien der Semieten, is het toe te schrijven, dat

sommige zeer onarische gebruiken, zooals het niet verbranden

of begraven maar prijsgeven van de lijken aan vogels of

honden, in den zarathustrischen godsdienst een plaats hebben

gevonden, en misschien moet daaraan ook het overwegend

magische in den eerdienst der mazdayasners worden toe-

geschreven.

De mogelijkheid, de betrekkelijke waarschijnlijkheid van

semietischen invloed op den godsdienst van Ir^n zal ik niet

loochenen. Er zijn zelfs enkele bijzonderheden
— niet de

bovengenoemde, maar andere — die er voor pleiten. Wanneer

bijvoorbeeld in den Ormazd-Ya§t de naam der Amesa-

spentas en vooral die van Ahura Mazda als het sterkste,

zegevierendste, voor de demonen doodelijkste tooverwoord

geprezen wordt, dan klinkt dit inderdaad meer semietisch

dan arisch. Maar de Yast is van zeer jongen datum. Indien

de hervormers bij de Semieten geborgd hebben, dan zal 't

wel bij de Babyloniërs en Assyriërs zijn geweest. En, hoewel

het aan overeenkomsten tusschen beider godsdienst-stelsels

niet geheel ontbreekt, het groote, principiëele onderscheid

mag men daarom niet voorbijzien. In beide staan goede en

booze geesten vijandig tegenover elkander, en evenals de

Zarathustriër poogt ook de Babyloniër ze te weren, te ver-

jagen door tooverkrachtige gezangen en magische handelingen.

Maar hij vereert ze ook, eerbiedigt en bejegent ze althans

als goden, wat bij
de Zarathustriërs geheel anders is. Bij

hen woont Ahura Mazda in den hoogen hemel, Anro-mainyus
in de diepe, duistere onderwereld. Zoo staan bij de Baby-
loniërs Anu en Bel tegenover elkander

;
maar juist van Anu

gaan de zeven schadelijkste geesten uit en Bel, als hij met

zijn bestraffingen komt voltrekt slechts de oordeelen van

Anu, en wordt als godheid hoog vereerd. De goede, altijd

reddende, wijze god Ea, die het meest op Ahura Mazda

gelijkt, woont juist in de diepte van den wereldoceaan.

Het zal dus geraden zijn, zoolang geen steviger gegrond
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historisch bewijs van uitheemschen invloed kan worden ge-

geven, de zarathustrische hervorming als een nationale be-

weging te beschouwen, door welke oorzaken dan ook bij

een der stammen van 't iranische volk ontstaan.

6. MAZDA ahueA.

Zangen als de Gê,thas geven geen godgeleerd stelsel, geen

scherpomschreven godsbegrip. Zij hebben dat trouwens met

alle godsdienstige oorkonden der oudheid gemeen. Ook in

den Veda zoekt men zoo iets vergeefs ;
de Upanisads, waarin

de eerste pogingen tot bespiegeling over den oorsprong der

dingen gevonden worden, zijn het eind van, den Veda, de

Veddnta. Toch is de voorstelling, die de zarathustrische

profeten zich van de hoogste godheid vormen duidelijk genoeg
in hun prediking uitgesproken, en, wat bijzonder de aan-

dacht verdient, in al de liederen wezenlijk dezelfde.

Dien hoogsten, of eigenlijk eenig waarachtigen god noemen

zij Mazda Ahura. Dat
zij

de beteekenis van dien naam nog
volkomen verstonden, blijkt, zooals gezegd werd, uit de

wijze waarop zij de twee termen gebruiken, nu eens, en

meestal, Mazda, dan Ahura vooropzetteüd, dan weder zich

met een van beide vergenoegend. Zij bisten dat het geen

eigennaam maar een dubbele titel was, waarin men poogde
uit te drukken wat de godheid boven alles kenmerkte. „Gij,

die met den naam Mazda Ahura genoemd wordt !

"
zoo heet

het bij een hunner ^). Mazda beduidt de veelwetende, de

alwijze; juist een god zooals een school van mjzen zich

denken moest. Natuurgod is hij nooit geweest. Ook een

natuurgod kan wel om zijn wetenschap en wijsheid geroemd

worden ; Ea, de oude chaldeesche godheid, heet ,heer der

wijsheid ', maar dan is dat een eeretitel, een epitheton, niet

zijn naam.

^) Yasna 45, 10 yê dnmenê maxddo sravo ahura.
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Wat ook de etymologische beteekenis van ahura zijn

moge, en o£ het woord ook letterlijk ,de zijnde, de levende'

beduide, daarna, zooals uit het Indische asura blijkt, ,de

geest', wij hebben geen recht er hier een andere beteekenis

aan te geven dan die van ,heer'. Zoo wordt het in de

G^thas niet alleen op de hooge hemelgeesten, maar ook op
menschen toegepast, en in 't geheele Avesta heeft het dezen

zin. Slechts op éene plaats, waar Mazda ook de aanbiddens-

waardigste in de schepping genoemd wordt, de vader van

Vohumanó en de schepper van Asa zou men een zinspeling

op de oorspronkelijke beteekenis van het woord kunnen

vinden ^). Maar de Heer, in den vollen nadruk des woords,

is hij zonder twijfel; de boven alles machtige, heerschend

naar willekeur, eens, na de voleinding der wereld en de

vernieuwing van alle dingen, over alle vromen, nu niet

slechts over dezen, maar ook over hun vijanden, over al

datgene wat de zijnen met schrik vervult en met verderf

dreigt ^). Elke bladzijde der Gê,thas legt getuigenis af van

zijn verhevenheid boven alle wezens.

Deze Mazda, die tot heden dezelfde blgft ^), is de schep-

per van alle dingen, hemelsche en aardsche, geestelijke en

stoffelijke. De plaatsen waar dit onderwerp bezongen wordt,

behooren tot de dichterlijkste. „ Wie,
"

zoo heet het in de

hiervoor klassieke hymne, *) „wie heeft aan zon en sterren

den weg gewezen? wie maakt dat de maan wast en af-

neemt ? . . . . Wie houdt de aarde en de wolken daarboven

^) Yasna 31, 8, anhmë ahurem syaothanaeSü. Afihu, eigenlijk .het-

geen is', beduidt zoowel ,levea' als ,wereld'. Men kan dus hier zoowel

vertalen: ,den heer der wereld in zijn daden' als ,den levende in

werken des levens'.

*")
Vasê IcMayas, Yasna 43, 1; 30, 8; 48, 9.

") Yasna 31, 7.

*) Yasna 44, 3—7. De vorm, waarin deze leer" verkondigd wordt,

namelijk die van onbeantwoorde vragen, doch waarop het antwoord

aanstonds door ieder kon gegeven worden, is ook in den Veda niet

ongewoon.
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terug van den val? Wie (schiep) de wateren endeboomen?
Wie heeft met den wind en den donder snelheid verbon-

den? .... Welke kunstenaar heeft de lichten en de duis-

ternis geschapen, welke kunstenaar' den slaap en de waak-

zaamheid? Wie morgen, middag en nacht, die den geest

besturen van hem die de orde (den geregelden offerdienst)

in acht neemt ? . . . . Wie maakte in 's vaders gemoed den

verlangden zoon? ^Y Ook de mensch is een schepping
Gods : „Van den aanvang, Mazda ! hebt gij ons geschapen
door uw geest als levende, zelfbewuste en verstandige wezens

{gaêthdoscd daênaoscd khratused) hebt gij een lichaam ge-

geven aan de ziel (letterlijk: een belichaamde levenskracht

geschapen) en daden en leeringen waarop (de mensch) vrij-

willig zijn keuze vestigt. ^)" Zooals uit deze laatste plaats

blijkt, zijn 't niet alleen stoffeKjke scheppingen die haar

ontstaan aan Mazda te danken hebben. Dat wordt ook

meermalen uitdrukkelijk geleerd. Hij is de eerste voortbren-

ger en vader der zedelijke wereldorde, de schepper van

Yohumanó (de goede gezindheid, hier misschien : het men-

schelijk geslacht) en hij vormde de liefelijke Armaiti (hier:

de vroomheid) met Khsathra, het ware rijk ^). De geheele

schepping verheerlijkt den Schepper: „De wouden toch en

wat daaromheen groeit en al wat door Yohumanó het oog

^) Yasna 44, 7 Ké uzemém coret vydnaya puthrem pithrd kan ook

vertaald worden: „wie schiep in 's vaders gemoed het verlangen naar

een zoon?" Vydn^, zeer verschillend verklaard (Justi twijfelend: ,wijs-

heid', Spiegel .reinheid', Darmesteter ,quand il obtient') kan dunkt

mij niet anders zijn dan het binnenste, het innerlijke, het gemoed

{ya 4" ^*)'

') Yasna 31, 11.

*) Ys. 44, 3. 4. 7. Zie verder 31, 9 waar Mazda de wegen schept

voor Armaiti, 45, 4 waar hij de wereldschepper is en vader van Vo-

humanó en Armaiti, 48, 6 waar hij voor gao (waarover later) de boo-

men schept; 51, 7. Geef mij, gij die de koe (zie later) schiept en de

wateren en de boomen, weldadigste geest Mazda! onsterfelijkheid enz.
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verheugt, de stralen der zon, de roode opgang der dagen,

't is tot uw prijs, Aêa Mazda Ahura!"^)
Meermalen wordt in de GMhas reeds en ook in het jonger

Avesta een wezen genoemd, waarop hier de aandacht moet

worden gevestigd, namelijk Geus ta§an, de schepper van het

rund, zooals het letterlijk heet, gewoonlijk te zamen ge-

noemd met Géu§ urva, de ziel van 't rund en ook wel met

Urva geus azy^o, de ziel der moederkoe. Het tweede lied

van de eerste g^tha ^) bevat een gesprek tusschen Geus urva

en hemelsche machten, waaronder ook Geus ta§an.. De eerste

klaagt dat zij ten prooi is aan Aêëma en de woeste Rema,
aan slagen en geweld en

zij heeft geen hoeder, dan de twee

hemelgeesten tot wie zij zich richt en die niet genoemd

worden, doch waaronder naar 't schijnt Mazda en Asa ver-

staan moeten worden. Geus ta§an vraagt dan aan Asa, welke

ordening hij heeft vastgesteld voor het rund. Want dit heeft

recht op meesters die het ijverig voeden en verzorgen, een

heer die het geweld der boozen van hem afweert. Asa

erkent dat het rund zulk een beschermer nog niet heeft en

is bereid te helpen, maar Mazda moet beslissen. Ook Mazda

stemt 'toe, dat er voor 't rund, ofschoon de Schepper

[thworestar) het geschapen heeft voor den veehoeder en

landbouwer, nog geen aan de vroomheid [asa) getrouwe heer

is aangewezen, noch een wereldlijke, noch een geestelijke,

maar nu zal Zarathustra komen om de geboden van Mazda en

A§a te verkondigen en daardoor de beschermer van het rund

zijn. Geus urva klaagt nu wel dat
zij liever een krijgshaftig man,

een souverein tot beschermer gehad had, maar moet zich tevre-

den geven.

') Ys. 50, 10.

^) Ys. 29. Sommige strofen zijn zeer moeilijk verstaanbaar. Zoo o. a.

de 7e, waar sprake is van een mathra, een tooverspreuk, door Mazda
in overleg met Asa voor het Rund ingezet. Het mathra heet dat der

A%üU, wat sommigen als offerspijs, anderen als vet verklaren. Alles, ook

het woord dat met ,melk' vertaald wordt, is hier onzeker.



124 MAZDA AHUEA.

Wij hebben hier een voorbeeld, het oudste in 't Avesta,

van de wijs waarop de zarathustrische hervormers en hun

latere volgers het volksgeloof wisten te gebruiken tot bevor-

dering hunner leer. Hier is een stuk oude mythologie in

zarathustrische prediking veranderd. De mythe is bekend.

Twee protoplasten werden eerst geschapen, een eenig rund

en een menschvormig wezen; beide worden gedood, in het

latere zarathustrische stelsel natuurlijk door Anr6-mainyuê,

oorspronkelijk echter door den Schepper, of liever door een

schepper. Dan komen de menschelijke wezens voort uit den

laatstgenoemden protoplast: gayd-maretan^ ,het sterfelijke

leven', uit den gedooden stier een aantal voedingsplanten
en geneeskrachtige kruiden, en niet rechtstreeks, maar eerst

nadat het in de maan is gezuiverd, uit zijn zaad de geheele

dierenwereld, een runderpaar het eerst. De ziel, de urva, van

het gedoode rund ging, gelijk alle zielen van afgestorvenen,

naar den hemel. Deze mythe dient nu den dichter tot -inklee-

ding om zijn profeet als beschermer van landbouw en veeteelt

tegen de woeste nomaden voor te stellen en aan te bevelen.

Tot degenen die deelnemen aan het gesprek behoort ook

Géu§ tasan, de vormer van den stier. Ahura Mazda kan hij

niet zijn, want de alwijze kan moeilijk van A§a vragen

welke regelen hij gesteld heeft voor het rund. Asa is wel in

zekeren zin van Mazda onderscheiden, maar in kennis en

beschikkingen éen met hem. Ook wordt Géu§ ta§an hier

en op andere plaatsen der Gé,thas waar hij voorkomt, zeer

bepaald van Mazda onderscheiden i). Hij is een schepper

of liever vormer uit het oude volksgeloof, in het zarathus-

*) Ys. 31, 9, waar taSd nominatief, MazdS, vocatief is ; 46, 9 waar

men te onrechte in den ahura een aardsch heer zien wil. De dichter

wendt zich tot Mazda en zegt: ,Wie is 't die mij het eerst gaven zal

brengen, wanneer ik u verhef als den geliefden, door daden weidoenden,

heiligen {aïïavanem) Heer? Wat Asa tot u, wat tot Asa Geus tasan

sprak, dat is mij het van u begeerde in goede gezindheid." Is hier

misschien een toespeling op 't gesprek in Ys. 29?
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trisch stelsel degene die uit den eenmaal geschapen stier de

planten, kruiden en dieren deed voortkomen, een bijzondere,

ondergeschikte genius geworden. Oorspronkelijk was hij wel

de Schepper van alles, die den kosmischen stier doodde en

zoo de wereld der verschijnselen in 't leven riep, evenals.

Maruduk alles schiep door het kosmische monster Tiamat

in tweeën te snijden. Een andere oud-arische mythe deed alle

dingen ontstaan uit een menschvormig wezen
;
uit vergelij-

king van den avestischen Gay6-maretan met den vedischen

Puruèa blijkt, dat deze scheppingsmythe in den oost-arischen

tijd reeds tot verklaring van 't ontstaan der menschen be-

perkt was. Toen beide in het zarathustrische stelsel waren

opgenomen moest natuurlijk ook die van het rund beperkt

en de Geus taëan de schepper slechts van een deel der

dingen worden. Wie hij in de oude mythologie was, kan

niet twijfelachtig zijn. Niemand anders dan Mithra. Men be-

hoeft de Mithrasmonumenten slechts te zien, waar de zege-

vierende lichtgod zijn zwaard in den hals van den stier steekt,

om in hem den tegenhanger van den babylonischen Bel-

Maruduk en de prototype van den avestischen Geus tasan

te herkennen. En hier mag herinnerd worden, dat tas oor-

spronkelijk ,snijden' beteekent.

Van den eensgeschapen stier moet de gelukbrengende of

gavenschenkende (rdnyóskereti) koe onderscheiden worden.

Een nauwkeurige bestudeering van alle GMha-plaatsen waar

zij vermeld wordt leert, dat zij niet een soort van type der

runderen, maar wel een mythische voorstelling van de stoffe-

lijke wereld, in den regel van de aarde is ^).

*) Een afdoend voorbeeld is Ys. 44, 20. Daar wordt gezegd dat de

heidensche priesters en zangers (de Jcarapans en usy) de koe {gam}
aan Aêsma prijsgeven, en dat wel onder anderen door haar niet te

besproeien, en haar zoo niet naar den regel (aSa) voor den akkerbouw

geschikt te maken. Besproeien van runderen is zeker een zonderlinge voor-

bereiding voor het akkerwerk
;
ook zijn 't gewoonlijk geen koeien die

men daartoe bezigt.
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Wij keeren tot Mazda Ahura als Schepper terug. Het kan

niet anders of van hem, die alle dingen gemaakt heeft,

wacht men rijke zegeningen, zoowel voor dit leven als voor

dat aan gene zijde des grafs, ,voor de twee werelden' of

,de twee levens', zooals de gewone formule luidt. Gelijk

altijd in de oudheid is men overtuigd dat de rechtschapene
dit ook verdient. Voorspoed is het loon van trouwe plichts-

betrachting tegenover de godheid, een loon waarop hij die

niet ophoudt haar te bezingen zoolang hij kan, ook aanspraak

heeft. Al die zegeningen worden gewoonlijk samengevat in

,sterkte en duurzaamheid' voor dit leven, eeuwig ,heil en

onsterfelijkheid', haurvatdt en ameretdt voor het andere ^).

Een enkele maal slechts verheft een dichter zich tot de

hooger religieuze beschouwing, dat Mazda niet enkel het

verderf afweert, maar dat hij beide, wel en wee, naar zijn

welbehagen beschikt, al bidt hij tevens om voorspoed voor

zijn hofsteden, vee en mannen. Een ander verklaart zelfs

dat de godheid voor slechten en vromen zegeningen in haar

hand heeft, die hun door middel van het heihg vuur ge-

schonken worden ^).

Daarom heet Mazda meermalen spenta-mainyus, spentó-

iema, wat men meest vertaalt ,de heilige, de allerheiligste

geest', maar wat eigenlijk beteekent: ,de heilschenkende,

weldadige, allerweldadigste'. In hoever dit met het dualisme

samenhangt en tegenover dezen weldoener der menschen een

vijandige geest staat, zullen wij later zien. Ook aan andere

hemelwezens, bijzonder aan Armaiti wordt dezelfde eeretitel

gegeven. Heiligheid in den mozaïschen of in den christelijken

zin is, zoover ik zien kan, een denkbeeld aan de G^thas

vreemd, dan alleen voor zoover het in de gepersonifieerde

begrippen Aêa en Yohumanó verborgen is ^).

')
Yasna 34, 13; 50, 11; 51, 7.

'')
Ys. 45, 9 en 43, 4.

^) Ys. 45, 4; 51, 7, ea vooral het eerste lied der Gdtha ustavaiti

Ys. 43, waarin van de 5e strofe af om den anderen de volgende aan-
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Is hij, zooals zijn gewone naam reeds aanduidt, de Al-

wijze en tAlwetende, uitdrukkelijk wordt hij ook de Alziende

{vtspd-hisas) genoemd, die niet bedrogen mag worden, de

wachter (hara) wiens oogen bespeuren niet alleen wat in

het openbaar, maar ook wat in 't verborgen beraamd wordt ^),

de beslisser {vtdra ahura) of rechter, die alles weet wat

daêvas en menschen vroeger gedaan hebben of nog zullen

doen ^). Het is dan ook in overeenstemming met deze voor-

stelling van de godheid, dat de omgang van den geloovige

met zijn god een bestendig vragen is : „Dit vraag ik u, zeg

mij het rechte (de waarheid) Ahura!" ^). Alles wil men van

hem weten, alle voorschriften voor het leven niet alleen,

maar ook leiding om te kiezen wat het beste is, wat is en

wat niet is, ja zelfs hoe de eerste wereld ontstond. „De

wijze zegge het den wijze, opdat de onwijze niet bedriege, hij

leere het door het woord van zijn geest, door zijn eigen

mond." Soms, als het antwoord schijnt uit te blijven, roept

de geloovige in twijfelmoedigheid om een teeken, dat Ahura

Mazda met Asa en Vohumanó bestaat, om hen te kunnen

naderen en te bezingen. En niet alleen de wijze, de land-

vangen met het refrein ; „ü denk ik als den weldadigen, Mazda Ahura !

"

nadat de 4^ hem ,den machtige en weldadige' genoemd had. Ook het

eerste lied der G&tha SpeBtamainyus Ys. 47, die daarnaar den naam

heeft, is bijzonder aan den weldadigen geest gewijd, welke daar echter

ofschoon niet gescheiden, toch onderscheiden wordt van Mazda. Volgens
Geldner zou Mazda ook ,wereld- of levensgeneesheer' heeten. Zoo ver-

taalt hij het meermalen voorkomende akumbiS, wat de meesten opvatten

als dat. plur. van ahu, ,wereld of leven'. Westergaard en Roth ver-

beteren in ahuhiS.

^) Ys. 43, 6; 45, 4;—31, 13 a en c. Indien reg. b. werkeKjk be-

duidde: ,als men tot reiniging van een kleine zonde de grootste begaat,"

dan zou dat zeer opmerkelijk zijn, maar er staat letterlijk: „als men
van een kleine berisping voortgaat tot de grootste boetedoening (reini-

ging)," dus: van kwaad tot erger vervalt.

^) Ys. 29, 4. vgl. str. 10: paourvtm vaedtm, ,den eersten kenner'.

') Zoo begint iedere strofe van het openbaringslied Yasna 44, en

ook elders herhaalt zich dit; zie 31, 14—21.
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bouwer zelf richt zijn vragen tot hem, „die gerechtig regee-

rend aan de schepselen de ordeningen des rechts", de zede-

lijke wereldorde, „voorschrijft" ^).

Soms wordt Mazda Ahura als een meervoud toegespro-

ken: gijlieden Mazda! of: gijlieden Mazda Ahura ^) en een

'paar maal is. er sprake van de Mazdas Ahuras. De on-

langs voorgestelde vertaling: ,Mazda en de goden' moge

tegen de spraakkunst niet strijden, zij strijdt wel met de

beteekenis van ahura en met den geest der zarathustrische

leer. Deze kent eigenlijk geen goden. In de opschriften der

perzische koningen worden naast Auramazda de plaatselijke

goden genoemd, waaraan de bevolking en 't koningshuis

gehecht waren ;
door de strenge mazdayasners schijnt dit

niet zonder ergernis aangezien en door de geestelijke gezag-

hebbers slechts oogluikend toegestaan te zijn. De priesters

en theologen wilden wel van yaxatas, ,vereerde en vereerens-

waardige wezens', van eigenlijke goden wilden
zij niet weten.

Die waren afgoden, daêvas. Ik meen dus dat wij hier veeleer

een collectief hebben, zooals Elohlm, Yazdê,n en dergelijke

godsnamen. In Mazda zijn alle ahuras, een geheele klasse

van goden uit den oost-arischen, misschien nog wel uit

vroegeren tijd samengevat, in hem is al wat goddelijk is

vereenigd. Vandaar waarschijnlijk het meervoud, dat slechts

in éen gê,tha voorkomt en blijkbaar niet algemeen ingang

vond ^).

'

^) Yasna 28, 11; 30, 11; 31, 3. 17; 84, 6;—51, 5.

") Ys. 29, i ; 28, 2. vgl. ook 30, 4 en 9.

')
Al de vier plaatsen zijn uit vier liederen van de Gètha ahuna-

vaiti. Een samenvatting van Mazda met de andere amesa-spefitas kan

het niet zijn, want op al de aangehaalde plaatsen worden een of meer

hunner nog afzonderlijk genoemd : zoo Ys. 28, 2 vdo mazda ahura en

dan onmiddellijk daarop in de volgende strofe de vijf voornaamste

hemelingen, waaronder Mazda zelf. In de andere drie plaatsen volgen

er in dezelfde strofe eenige op maxddosca ahurdonho. Plaatsen waarin het

meervoud op meer dan een kan slaan, zooals 28, 9, heb ik niet mee-

gerekend.
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Dit godsbegrip der oude zarathustrische profeten, hoe

zuiver en in menig opzicht verheven ook, is toch in zoo

hooge oudheid noch ondenkbaar, noch eenig. Vergelijken

wij hetgeen hier van Mazda Ahura, met hetgeen in den

Veda van Varuna, den asura bij uitnemendheid, gezegd wordt,

dan is de overeenkomst treffend en het verschil niet groot.

Het voornaamste onderscheid ligt daarin, dat Varuna de

hoogste god is eener nog sterk polytheïstische religie, de

hoofdfiguur eener rijke mythologie, de Mazda Ahura der

Zarathustriërs daarentegen,, zoo al in den striktsten zin niet

een eenig god, toch onder alle hemelsche wezens de eenige

die waarlijk god kan heeten en verre boven zijn trawanten

en dienaren verheven is. Varuna heeft nog mededingers in

den cultus, Mazda Ahura eigenlijk niet, al worden nevens

hem anderen aangeroepen; geen Indra betwist hem den

voorrang bij zijn eigen gemeente. Van zijn lichaam, van zijn

hand, mond, tong en oogen wordt anthropomorfisch gespro-

ken, trouwens niet anders dan zelfs de mozaïsche profeten en

dichters van Jahve doen, en als Asa, Aramaiti en Vohumanó,
vooral Atar, het vuur, zijn zonen en dochter heeten, dan

houde men in het oog dat het eerste drietal eigenlijk uit

gepersonifieerde abstracties bestaat en het vuur eigenlijk een

geest is, zoodat dit meer symboliek dan mythe is en stellig

niet uitgaat boven hetgeen Spreuken 8 van de Wijsheid en

Job 1 van de Zonen Gods gezegd wordt. Maar ook bij

Varuna is niet veel mythisch overgebleven, en hij is een

nauwlijks minder ethische godsvoorstelling dan Mazda Ahura,
alwetend en alziend als deze, streng bestraffend en een

geducht handhaver van waarheid en recht. Die het godsbegrip
in Varuna verpersoonlijkt kenden behoefden de lijn slechts

een weinig door te trekken, om tot de conceptie van Mazda

Ahura te konien. Het is waar, dat dit in Irèn al spoedig

eenigszins anders zal worden, zoodra het geloof, in ruimer

kring verbreid, veel verloren zal hebben van die zuiverheid

en verhevenheid, die de dichters der oudste liederen nog
n. 9
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handhaven. Maar de groote God, de eenig eigenlijke God
zal hij altijd blijven.

7. mazda's trawanten.

Naast Mazda staan in de G^thas eenige andere hemelsche

wezens, die met hem samenwerken. Het is voornamelijk een

zestal, nauw met hem verbonden en later met hem als de

zeven Ameêa-spentas aan het hoofd der goddelijke wereld

geplaatst. In de Gé,thas komt die naam niet voor, wel reeds

in andere gèthische geschriften. Het vermoeden is uitge-

sproken dat
zij

in den oudsten tijd de Ahuras heetten, maar

bewezen is dat niet. Een andere vraag is, of
zij

voor de

gathadichters reeds een zevental uitmaakten. Men houdt dit

staande met het oog op de zeven ddityas der Indiërs en

meent dat de vereering van zeven hoogste wezens die men

bij de twee verwante volken, althans in later tijd, aantreft,

het bestaan dezer leer in de periode van hun samenleven

bewijst. Het zevental als heilig getal is zeker oud
; wij hebben

't reeds erkend. Maar hadden de zarathustrische hervormers

het reeds van den aanvang op hun hemelgeesten toegepast?

Zelfs voor de ê,dityas is dit betwijfeld, en hun aantal staat dan

ook geenszins vast. Ook voor de geesten die later meer

bepaald de Ameëa-spentas genoemd worden moet ik het ten

sterkste betwijfelen. Zelfs in het jongere Avesta worden er

wel eens meer dan zeven opgeteld. Het is waar, een der

dichters heeft eenmaal al degenen, die er later toe gerekend

worden, doch met afzonderlijke vermelding van Spentó

mainyus in eene strofe weten byeen te brengen : „Door Spentó

mainyu§ en Vahistem manó, door daden en woorden uit

Asa gesproten geven Mazda-kh§athra-armaiti-ahura mij

Haurv^t en AmeretÉ,t (heil en onsterfelijkheid) i)," en er is

geen twijfel aan of hij heeft dit zoo gewild. Maar vooreerst

zijn het eigenlijk acht die hier genoemd worden, want Spentö

') Ys. 47. 1.
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mainyuS wordt nóg duidelijk van Mazda Ahura onderschei-

den. Dan zijn er althans twee, heil en onsterfelijkheid, die

hier niet als persoonlijke wezens, maar als goddelijke zege-

ningen voorkomen. Voorts wordt Mazda Ahura met KhSathra

en Aramaiti tot een drieëenheid verbonden. Eindelijk stond,

zooals wij zien zullen, in de oudste prediking Ahura Mazda

zoo hoog boven de anderen, dat de gedachte om hem, zij

het ook als primus inter pares, toch als een gelijke naast

hen te stellen, destijds nog niet opkomen kon. Daarom, al

was het zevental reeds heilig bij de Oost-Ariërs, dat de

Iraniërs het later op hun ameëa-spentas, de Indiërs op hun

Mityas toepasten, bewijst niet dat er van beide klassen van

hemelwezens aanvankelijk juist zeven waren. Geus urva toch.

Geus taêan en Atar de vuurgod worden ook wel zoo ge-

noemd, en in een jonger gMhisch geschrift zullen wij er nog
twee geheel andere persoonsverbeeldingen toe gerekend vin-

den. Misschien is de straks aangehaalde strofe voor de zara-

thustrische theologen der na-gathische periode een aanleiding

geweest om de daar genoemde zeven tot een bijzondere kate-

gorie te verheffen en zoo tevens een bewijsplaats geworden
voor hun nieuwe leer. Zij toch telden daarin geen acht maar

slechts zeven wezens, want voor hen was Spentó mainyus
sinds lang met Mazda éen.

Innigst vereenigd met Mazda Ahura zijn Vohu mano en

Asa vahiêta. Zij vervullen zonder twijfel de hoofdrol en

heeten met hem te zamen de weldadigste en heilzaamste onder

de helpers der menschen ^). Dan volgen Khsathraen Aramaiti.

Meer op den achtergrond staan, althans veel minder komen
als personen voor Haurvatat en Ameret^t, en deze beide

laatstgenoemden zeker niet meer dan Sraoêa, die zelfs als

evenknie van Khsathra en Vohu manó, gelijk van nog een

andere vrouwelijke persoonsverbeelding, Asi, optreedt. Wij
trachten eerst de beteekenis van elk in 't bijzonder, daarna

') Ys. 28. 9.
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eerst hun gemeenschappelijk karakter en hun verhouding tot

Mazda vast te stellen.

Vohu manó beduidt letterlijk ,de goede geest of gezind-
heid'. De dichters wisten dit en gebruiken het woord zoo-

weinig als vaststaanden eigennaatn, dat zij den genius ook

wel vahi§tem manó, „de beste gezindheid" noemen. Men
zou hem de persoonsverbeelding der rechtzinnigheid kunnen,

noemen, indien dit woord thans niet gewoonlijk in den zin-

van rechtgeloovigheid, orthodoxie werd genomen, ofschoon

het eigenlijk de ware, Gode welgevallige gemoedstoestand
is. Inderdaad komt het het naast aan 't geen wij onder den>

heiligen geest verstaan — spefita mainyu is iets anders, al

wordt het meestal zoo opgevat. Daarom is er sprake van

zijn orakels ^), zijn leer en zijn wijsheid. 'Met Aramaiti te

zamen brengt hij de openbaring van Mazda aan Zarathuêtra^

Maar allermeest wordt er gesproken van zijn daden, zijn

werkzaamheid, waardoor de heerschappij van Mazda groeit^

zoodat men zelfs zeggen kan, dat hij haar eigenlijk aan hem

geeft 2).

.Als persoon kenmerkt hij zich vooral door de echte

mannelijke deugd, de virtus, hunaretdt ^), en wordt hij de

beschermer, de hemelsche vertegenwoordiger van alle wezens *),.

bijzonder van de menschen en van de gemeente der vromen

op aarde, die zijn kenteekenen [fradakhëta) dragen ^). Het

zou mij niet verwonderen, als hij een door de bespiegeling

omgewerkte Manu was, de stamvader van 't menschelijk

^) Ys. 48, 9, vgl. 29, 6. VafuS leid ik af van 1 vap, weven, wat ook

voor 't samenstellen van liederen gebezigd wordt, niet van 2 vap, wer-

pen. Bartholomae ad 29, 6 verklaart het als carmen, ,heilige spreuk',,

ad 48, 9 als ,'t geen bestemd is.'

") Ys. 48, 11; 49, 5,-43, 7 vgg.—31, 10. 11; 43, 16 ; 45, 4 mw/ïew^

verexyanto mananhd, van den zeer werkzamen Vohu manó
; 48, 8—30,.

8; 31, 6; 51, 21 het khsathrem door V. M. geschapen,

") Ys. 50, 8.

*) Gaêthdo vtspdo Ys. 34, 3.

*) VanMuS haozcithtvdt mananhè, Ys. 45, 9.
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geslacht bij de Oost-Ariërs, misschien wel bij de Oud-Ariërs,
«n die in de zarathustrische leer slechts flauwe sporen

^achterliet, een verpersoonlijkte religieus-ethische idee alzoo,

geënt op den nationalèn stamheros.

Aêa heeft de zarathustrische godsdienst met den vedischen

gemeen, want het is hetzelfde woord als het vedische rta^

«venals dit afkomstig van het arische ar^a, en verschilt daar-

van ook niet wezenlijk in beteekenis. Alleen hebben de In-

diërs het niet evenals de Iraniërs gepersonifieerd. Het is dus

een oud begrip, van oorsprong niet zarathustrisch, maar als

zeer geschikt voor het stelsel daarin opgenomen. Of liever,

het beheerschte blijkbaar den arischen godsdienst reeds zoo

geheel, dat het in de daaruit voortgesproten godsdiensten,

hoe verschillend overigens, een der voornaamste plaatsen

bleef innemen. Omtrent de beteekenis kan geen twijfel be-

staan, en toch is 't onmogelijk haar in een enkel woord

weer te geven. Men heeft het door ,reinheid' uitgedrukt,

anderen, in navolging van Plutarchus, door ,waarheid', geen
van beide onjuist, maar in elk geval onvolledig, en althans

aan 't laatste woord hechten wij een anderen zin. Het

grondbegrip is : ,iets in elkander voegen' en zoo vaststellen

of bevestigen. Asa (rta) is dus zoowel hetgeen voegzaam,

gepast, behoorlijk, als hetgeen bepaald, verordend, wettig

€n gerechtig is. Bij Indiërs en Iraniërs beide werd dit in

de eerste plaats op de offers en den eerdienst toegepast,

zoodat men het veelal door ,vroom' kan overzetten. Maar
het bepaalt zich daartoe geenszins ;

het omvat veeleer alles

wat wij onder de goddelijke wereldorde, bijzonder de zedelijke

verstaan en zoo ook alle plichten van den mensch in 't

algemeen en bijzonder tegenover de hemelsche machten ^).

A§a, of gelijk hij volledig genoemd wordt A§a vahiêta,

*) Wij zullen het substantief in den regel door gerechtigheid of orde,

het adjectief door gerechtig of vroom, nu en dan waar de zin het ver-

eischt ook anders vertalen, doch dan niet zonder het oorspronkelijke
woord er bij te vermelden.



134 mazda'ö trawanten.

is dus als personificatie van 't geen plichtmatig en vroom

is, de handhaver der goddelijke wet en de voorganger bij

den eerdienst. Hem is de leiding der godsdienstige hande-*

lingen opgedragen en „hij schept de ordeningen {mdydo)
van Vohu man6 eiken dag tot bevordering van een lang

leven", waarmee duidelijk op den dagelijkschen cultus gedoeld

wordt. Als zoodanig heet hij zelfs ,de belichaamde orde'

{astvat asem) ^). En als de zanger vraagt : „Dit vraag ik u,

zeg mij het rechte, Ahura ! Hoe zal ik aanbidden met uwer

waardige aanbidding? Een vriend als gij, Mazda! moge dat

aan een vriend als mij leeren !

" dan laat hij aanstonds de

bede volgen : „Vriendelyke hulp moge ons door Asa gegeven

worden, wanneer hij tot ons komt met den goeden geest

(Vohu manó) ^). Geen wonder, dat hij, als vertegenwoordiger

van den offerdienst, waaraan de Ariërs zulk een ontzettende

macht en zoo rijken zegen toeschreven, de grootste vijand

is der Drukh§ die zijn stichtingen vernielt. Maar zij vermag
niet veel over hem. Zij wordt hem in handen gegeven en

hg zal haar geheel verslaan voordat de vernieuwing der

wereld komt ^). Eindelyk staat hij als zoodanig in verband

met Aramaiti, die zooals wij zien . zullen hem aanvult, met

Haurvatê,t en Ameretê,t, die zooals ook blijken zal door de

twee voornaamste offergaven worden vertegenwoordigd, en

vooral met het vuur, waarvan hij zelf later de genius wordt *).

Evenals het begrip Aëa was ook de vuurdienst voor de

zarathustrische hervormers een erfdeel uit een vroegere

periode, dat zij niet mochten prijsgeven maar vromelijk be-

^) Ys. 83, 14; 43, 2. 16.

") Ys. 44, 16.

') Ys. 30, 8 Ahura heerscht over hen die aan Asa de Drukhs in

handen geven. In 81, 1 vertaal ik gaêtkdo niet, zooals Geldner, door

jWezens", maar door ,8tichtingen', want wat met ,wezens van Asa' be-

doeld kan zijn is mij duister. 48, 1 zegt, dat als Asa de Drukhs heeft

verslagen de bestemde tijd zal komen.

*) Ys. 44, 10; 31, 6 mathrem yim haurvatató a^ahyd ameretdtascd

31, 3 en 49, 8 waar urvdxiSta een der heilige vuren is.
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hielden. Aan het vuur moet het offer der aanbidding gebracht

worden. In Aêa sterk en met de kracht van Vohu manó

komt het tot den vrome. Het is zijn beschermer tegen den

boozen blik van den wraakzuchtige, en behoort aan Mazda

die daardoor en door zijn geest A§a onderhoudt ^). Is met

den vuurdienst ook nog een oud ordalie of godsoordeel in

de mazdayasnischen godsdienst behouden gebleven? Naar

de overlevering zeker. Men verhaalt zelfs dat de beroemde

Atarpat Mahrespand zich ten tijde van Sahpuhr II met glans

aan de vuurproef onderwierp en daardoor het geloof recht-

vaardigde. Men moest gesmolten lood op de borst leggen;

schaadde dit niet, dan was de waarheid der leer en het

recht van den godsgezant bewezen. Volgens verscheidene

uitleggers wordt daarop in sommige plaatsen van de Gê.thas

gezinspeeld en zouden dus de eerste predikers der zarathus-

trische leer daardoor hun tegenstanders beschaamd hebben.

Anderen meenen dat daar alleen van het laatste oordeel

sprake is, wanneer alles door vuur gelouterd zal worden en

de boozen hevige smarten zullen lijden, de vromen daaren-

tegen slechts een aangename warmte ondervinden. Ik ben

overtuigd dat dit leerstuk niet dan in kiem in de Gê,thas

te vinden is. Wanneer daar gesproken wordt van een eind-

beslissing tusschen twee partijen of tusschen strijdende mede-

dingers, dan heeft dit alleen betrekking op den strijd

tusschen de Mazdayasnas en de Daêvayasnas. Later eerst

werd daaruit het eschatologisch leerstuk afgeleid. Mogelijk
dat men dien strijd soms door de vuurproef als ordalie heeft

willen uitmaken, want zeker is het dat Mazda's heet of rood

vuur, doch ook wel zijn geest vermeld wordt. Mogelijk ook,

dat dit bij onze dichters slechts als beeldspraak is op te

vatten, of althans aan een wedstrijd als tusschen Elia en de

Baaisprofeten op den Karmel moet worden gedacht. In elk

geval behoorde dit barbaarsch animistisch gebruik niet tot

O Ys, 43, 9 ; 43, 4 ; 46, 7 : thivahmdt dthrascd mananhascd.
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de zarathustrische wet, maar was het niet meer dan een

overleving {survival) die nog werd toegelaten i).

Elêfttlira is zoowel de heerschappij van Mazda in 't af-

getrokkene als zijn rijk, dat evenzeer in den hemel als op
aarde behoort. Met levendige kleuren wordt het hemelsche

geschilderd. Eeeds vóór de schepping was het het eigendom
van Mazda Ahura, A§a en Aramaiti, en het is onverderfelijk.

Daar is eerbied voor het volmaakte, daar is vergeving van

zonden, daar wonen de hoogste geesten. Het begeerlijk rijk,

khsathrem vairim, wordt het dan ook genoemd, het voor-

deeligst lot, het beste deel. Eens hoopt de vrome, wiens

wensch er zich naar uitstrekt, tot loon voor de aanbidding

die hij aan de godheid gewijd heeft en tot zijn eeuwig heil

er deel aan te hebben ^). Maar het komt reeds op aarde als

het rgk van den goeden geest, vanwaar zijn zegeningen uit-

gaan, waarin Asa met Aramaiti, eerdienst met werkzaam

leven bloeit, waarin Mazda genadig het ware leven bevordert.

Heet het dat Mazda Asa uit zichzelf of door zichzelf, maar

Khsathra door Vohu man6 geschapen heeft, dan hebben wij

daarbij aan het hemelsch rijk op aarde te denken dat een

') Volgens Geldner, Bezzenbergers Beürage XIV, 15 ff. en op zijn

voetspoor A. V. Williams Jackson in A hymn of Zoroaster (Yasna 31)

op strofe 3 zou er in de plaatsen die hierop betrekking hebben in 't

geheel geen sprake van een godsoordeel of een beslissing zijn. Als er

Ys. 31, 19 (vgl. 3); 47, 6 en 51, 9 sprake is van rdnas 't zij in het

dualis, 't zij in 't meervoud, dan beduidt dit volgens hen niet de twee

partijen of de wederzijdsche tegenstanders, maar de twee helpers van

Mazda, nu eens ,de geest en het vuur', dan ,ïiet vuur en het lood',

dan, later althans Mithra en Rasnu. Ik kan mij met deze verklaring

niet vereenigen. Ook Kern, volgens zijn vriendelijke mededeeling, is

van oordeel dat rdna geen andere beteekenis heeft dan de bovenge-

noemde. Aan Aïïa wil hij hier den engeren zin, zoo niet van godsge-

"richt, dan van ,eed' geven, wat de beteekenis van 't woord in 't Osse-

tisch, Armenisch en Slavisch is.

^) Ys. 51, 12 en 4 bdgem aihihairiStem. Zie verder 28, 3. In 51, 1

volgt een gelofte om de zegeningen, waarmee Asa de welonderwezenen

tegemoet treedt, te allen tijde door zijn daden te zullen verwezenlijken.
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schepping is van den goeden geest *). Hoever zijn wij hier

nog van de latere leer, die Khsathra vairya tot den genius

der metalen, een god van den rgkdom maakt?

Aramati, zooals zij bij de gê,thadichters nog heette, later

in É,rmaiti verbasterd, is een oude oost-arische godin, die in

het zarathustrische stelsel van den aanvang af werd opge-

nomen, en ook in den Veda een paar malen genoemd wordt.

Zij neemt hier bij lange niet de voorname plaats in, die aan

het rta wordt toegekend, in 't Avesta daarentegen speelt zij

een hoofdrol en wordt
zij nauwelijks minder vereerd, dan

Asa, met wien zij dikwijls verbonden wordt. Plutarchus

noemt haar : schepper der wijsheid en ook naar de traditie

is zij dat en beschermgeest of godheid der aarde tevens.

Hoe vreemd de samenvoeging dezer twee beteekenissen

schijne zij
is toch zeer oud en komt evenzeer bij de Indiërs

als bij de Iraniërs voor ^). Ook is
zij geenszins onverklaar-

baar en met de beteekenis van den naam niet in strijd.

Aramati beduidt de richtig zorgende, de goede aardmoeder

*) Ys. 51, 21 vat ik daênd in den zin : daênd aSem spenvat vóhü

MiSathrem mananha maxdao daddt niet op als : ,door het geloof' wat

ook mogelijk is, maar als ,door, of uit zichzelf'. Zie overigens voor

Khsathra Ys. 30, 8; 33, 13, 14; 34, 3. (alle wezens, of misschien beter:

alle landstreken die onderhouden worden door. den goeden geest, behoo-

ren er toe) 10. 11. 14.

") Aan het dri^tovQybs Gocpias van Plutarchus beantwoordt de ver-

taling sampüriiamanasa van Neriosengh. Deze verklaart haar echter

ook door prthivtpati, ,heer der aarde'. Zooals Spiegel, JSramsche Alter-

thumsktmde II, 28 herinnert, verklaart Sayana op RV. VII, 36, 8 en

42, 3 haar door bhümih ,de aarde'. Deze verklaring wordt gewoonlijk

als onjuist aangemerkt. Zij is echter te verkiezen boven de vertaling

van Grassmann: ,die Andachtsgöttin', en boven de verklaring van

Bergaigne die haar tot een personificatie van het gebed wil maken,

Religion Vedique, I, 320 suiv. en III, 243, waarin slechts een betrek-

kelijke waarheid ligt. Ook de Rgveda, V, 43, 6 brengt haar met het

rta in verband: mahtm aramattm gnam devtm—rtajndm. EV. VII,

36, 8 wordt zij aangeroepen te zamen met Püsan, den god der land-

bouwers, Bhaga, den geluksgod en Pm-amdhi, de geefster van overvloed,

wat voor een weldadige, zorgende aardgodin volkomen past.
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die bedenkt wat voor haar kinderen heilzaam is, en die

daarom steeds spenta, de weldadige heet. Hoe de hervormers

deze arische godin in hun stelsel konden opnemen, terwgl

zij alle andere volksgoden de deur wezen, is duidelijk, als

men bedenkt dat de bevordering van den landbouw bij hen

met de zuivering van den godsdienst gepaard ging en zulk

een belangrijk deel van hun hervormingswerk uitmaakte. Als

beschermster van denlandbouw wordt zij
dan ook werkelijk voor-

gesteld. Dochter van Mazda Ahura, die aan Geus taêan be-

hoorde, met hem in zijn hemelsche gemeenschap leefde ^), liet

de godheid haar de keus tot wien op aarde zij hare bescher-

ming wilde uitstrekken, tot wien zich wenden, den landbouwer

of den niet-landbouwende. Zij koos toen voor zich den ijve-

rigen landman, den vromen heer, die den goeden geest be-

vordert, en zoo moeten ook haar volgers, wanneer de leugen-

en de waarheidpredikers, de wijzen en de onwijzen hun stem

verheffen, steeds onderzoeken aan welke zijde de leugen

is ^). Haar werken, zoo heet het elders ^), worden met de

handen verricht, in tegenstelling met de uitspraken van

Vohu manó, die met mond en tong geuit worden. Met haar

komt de ware heerschappij, die een goede woning verzekert,

den landbouw doet beoefenen en daardoor de bloeddorstige

^) Hieruit verklaart zich, hoe Armaiti, in de Gèthas de dochter van

Ahura Mazda, later zijn gade kon worden, waaruit de pdrzische theolo-

gen een bewijs putten voor de heiligheid van het huwelijk met de

naaste verwanten. Ahura Mazda had zelf het voorbeeld gegeven. Inder-

daad komt de verwarring daaruit voort, dat Geus tasan, oorspronkelijk

een hem ondergeschikte demiurg, later met hem saamgesmolten werd.

^) Yasna 31, 9. 10. 12. In str. 10 kan fravareta vdstrtm ahvyai

fSuyantem beduiden: ,zij koos voor zich den ijverigen landmanVof
ook : ,zij koos den landman die haar verzorgt (de aarde bebouwt)'. Leest

men in str. 12 met Geldner, naar de beste HSS. anu^-hahM drmaiüÏÏ,

dan zou hier de eenige plaats in de Gdthas zijn, waar het woord in 't

meervoud voorkomt, wat echter ook in den Yasna haptanhditi geschiedt.

De meeste HSS. hebben het enkelvoud armaitiS.

^) Ys. 47, 2.
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vijanden verlamt ^). Door wijsheid, woorden en daden wordt

men een weldadig man van Aramaiti ^). En eindelijk verklaart

zich ook uit deze' beteekenis van de oude godin, waarom zij

steeds met A§a vereenigd wordt, met wien zij te zamen wast,

wiens schepping en zetel
zij heet, en hoe er ook gesproken

kan worden van haar eigen aëa^ dat men goed kennen

moet om in Mazda's rijk te kunnen ingaan ^). A§a is de

samenvatting van alle godsdienstige en zedelijke plichten,

zooals de zarathustrische leer die voorschrijft ; waar die be-

tracht worden bloeit het gezeten leven, de welbebouwde

aarde is de schepping en de zetel van dezen godsdienst, en

het land bebouwen is een godsdienstplicht. Het oude, mythi-

sche karakter der godin komt dus in de zarathustrische

Aramaiti nog zeer duidelijk uit. Maar zy had van ouds nog
een andere zijde, waardoor zij een tegenhanger van A§a

wordt. Aramati kan ook beduiden ,het rechte gebed, de

rechte vrome gedachte', waardoor zij een genius der vroom-

heid worden zou. Haar eenige beteekenis is dit niet, zooals

men gewoonlijk aanneemt, maar er zijn toch enkele plaatsen

waar zij aldus schijnt opgevat te zijn. Als er van haar offer-

anden gesproken wordt, waarmee men Mazda verheerlijkt,

of van haar gebeden en zegeningen *), dan past deze zin het

best. Doch het zijn ook maar enkele plaatsen. Want waar

het heet dat zij de ordeningen van Mazda's onbedrieglijke

wijsheid onderwijst, of met Vohu mano aan Zarathu§tra de

openbaring van Mazda brengt *), dan kan dit haar ook als

') Ys. 48, 11.

^) Ys. 51, 21 drmatöiS na spento.

') Men zie Ys. 33, 12; 84, 10 {danvim—Mtham asaMjd). 11; 43, 1.

10; 44, 6. 10; 49, 5; 51, 20.

*) Ys. 45, 10; 49, 10. nemas in de laatst aangehaalde plaats kan

echter ook wel beteekenen ,wat men door zijn gebeden verwerft.' Dar-

mesteter vertaalt hier dan ook ,les charités.' Wat ArmatöiShiidanvareSvd,
een ideaal dat Ys. 53, 3 aan Zarathustra's dochter Pourucistè wordt

voorgehouden, beteekent, zou ik niet durven zeggen.
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de beschermster van den landbouw en 't gezeten leven zijn

opgedragen.

Onafscheidelijk verbonden zijn Haurvatê,t en AmeretS,t,

het volkomen welzijn of heil en de onsterfelijkheid; twee

begrippen die Yeda en Avesta gemeen hebben *), maar die

alleen in 't Avesta tot geniën gemaakt en tot een tweeëenheid

geworden zijn. Het heeft den schijn, alsof die persoonsver-

beelding in de G^lhas nog in haar beginselen was. Althans

spelen zij een ondergeschikte rol en treden zij zelden zelf-

standig op. Meermalen zelfs komen de woorden voor in hun

gewone beteekenis, zonder eenige personificatie. Zoo heeten

zij zelfs de spijze van Mazda, die hij in zijn rijk, waarmee

hier het hemelsche bedoeld wordt, ook aan de vromen schenkt,

nadat hij hun hier op aarde kracht en duurzaamheid heeft

gegeven. Ejracht en duurzaamheid zijn de aardsche zegeningen

die aan de hemelsche haurvatdt en ameretdt beantwoorden ^).

Als persoonlijke geesten behooren deze beide, althans in

dit tijdperk, bij den eerdienst. Hun mathra is met dat van

Asa vereenigd, zij beloven aan den priesterzanger zijn loon,

namelijk paarden en een kameel, en zelfs is er naast de

duurzaamheid die AmeretÉ,t geeft sprake van het draona,

dat is de offerkoek, van Haurvatê,t ^). Ameretdt neemt hier

geheel de plaats van den Haoma in, zoodat men vermoeden

zou, dat hij in den gÉ,thischen eerdienst de onsterfeKjkheids-

drank zal geweest zijn *).

Ook Sraosa, een woord meermalen in de gewone beteekenis

*) De begrippen, niet in elk opzicht de woorden. Vedisch sarvatdt,

dat wel in plaats van sarvatdta voorkomt, beantwoordt geheel aan

haurvatdt. Voor ameretdt (amrtdt) heeft de Veda amrtatva.

') Ys."34, 11; 44, 17; 45, 10.

^) Ys. 31, 6; 44, 18; 33, 8. Draowo hier te vertalen door ,'lof, zoo-

als wel geschiedt, is door niets gerechtvaardigd, 't Is de offerkoek.

*) Wanneer men bedenkt, dat Ameretat in de latere leer over de

planten en de met haar onafscheidelijk verbonden Haurvatdt over de

wateren gesteld wordt, dan krijgt dit vermoeden grooter waarschijnüjk-

heid, want ook Haoma staat aan 't hoofd der planten.
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van gehoorzaamheid gebezigd, bekleedt als genius slechts

een zeer bescheiden plaats in de Gdthas. Hij is een middelaar

tusschen hemel en aarde, wordt door Mazda met Vohu manó

tot zijn gunstelingen gezonden, deelt samen met de rijk-

zegenende A§i weldaden uit, leidt de vromen naar het eeuwige

rijk van den goeden geest, op de paden die van de gerech-

tigheid uitloopen op de plaats waar Mazda Ahura troont,

en heet zelf de weg tot de godheid ^). Als duidelijk bepaalde

hemelsche gestalte schijnt hij nog in zijn wording, als ver-

tegenwoordiger der goddelijke openbaring zou hij eerst in

een latere periode een groote beteekenis erlangen.

De arische god Aryaman, in den Yeda de medgezel van

Varuna en. Mitra, bleef ook bij de oude Zarathustriërs in

eere. Althans kennen zij een genius waarin hij schuilt,

Airyéma i§yó, den gewenschten vriend. In een der oudste

gebeden, naar hem genoemd, wordt de wensch uitgesproken,

dat hij de mannen en vrouwen van Zarathustra, Vohu manó,

'tgeen hier duidelijk de gemeente aanduidt, door zijn tegen-

woordigheid kome verheugen, waaraan zich die andere paart,

dat aan ieder die het begeerlijke loon verdient de zegen

der gerechtigheid worde geschonken, dien Mazda in overvloed

verleent ^).

Deze zijn de hooger wezens waarvan blijkt dat zij
in de

oudste zarathustrische leer erkend en door de eerste gemeente
vereerd werden. Deels goden van een vroeger tijdvak, doch

dan belangrijk gewijzigd en met de beginselen der nieuwe

leer in overeenstemming gebracht, zijn zij toch, met uitzon-

dering van Mazda Ahura alleen, geen eigenlijke goden meer.

') Yasna 44, 16; 43, 12; 45, 10; 28, 5. Dat hem ook de leiding
der goede woorden wordt toegeschreven, past bij het begrip dat hij

belichaamt volkomen. Khsathra is hem daarbij toegevoegd, waarschijnlijk

omdat het Eijk van Mazda door de prediking verbreid wordt.

^) Het gebed behoorde misschien oorspronkelijk bij de vijfde GS,tha, de

Vahistóisti, waarachter het staat. Daêna, regel c, vat ik met Geldner

op als (Persoonlijkheid', niet als ,geloof' .
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De meesten zijn persoonsverbeeldingen meer nog dan personen,

inderdaad niets anders dan in den vorm van hemelwezens

optredende begrippen, van wier zin men zich nog volkomen be-

wust was. Nu en dan zijn zij eigenlijk slechts openbaringen van

het wezen der hooge godheid zelve, werkingen van haar geest.

Soms wordt een tweetal hunner, in den regel de twee

voornaamste Vohu manó en A§a, met Mazda tot een haast

onafscheidelijke drieëenheid verbonden, Aêa is met hem
volkomen eenswillend ^). Later zal dit van alle zeven Amesa

spentas gezegd worden. Dat men nu reeds dit zevental kende

als nauwer verbonden en tot hooger rang verheven dan de

andere yazatas, kan niet bewezen worden. Integendeel,

Srao§a, Geus ta§an, Airyaman, vooral de eerstgenoemde
worden niet minder geteld dan bijvoorbeeld Haurvat^t en

Ameretèt. En, hoe vijandig de nieuwe prediking zich ook

tegen den daêvadienst overstelde, dat zij wortelde in het

oude geloof en daarvan een hervorming was, blijkt uit de

overeenkomst van Mazda Ahura met Yaruna, uit het behoud

met eigenaardige wijzigingen van oude godheden als Ara-

mati en Aryaman en oude heerschende begrippen als a§a en

amereté,t, en uit een en ander d^t nog ter sprake moet komen.

Een der voornaamste trekken dezer hervorming is de nei-

ging tot monotheïsme die zich daarin openbaart. Een voor-

naam punt, waarop tot heden weinig gelet werd, is dit,

dat ook de hoogste der hemelgeesten geenszins met Mazda

gelijk staan. Hij alleen is eigenlijk God, van wiens gescha-

pen- of geboren-zijn nergens sprake is dan in een eeuwen

jongere, kettersche leer. De andere zijn alle geschapen of

geboren, scheppingen of kinderen van Mazda ^), en daarom

') Yasna 29, 7.

*) Voor Vohu mano zie Ys. 31, 8; 44, 4; 45, 4. Op deze laatste

plaats is hij de broeder van Aramati. Voor Asa; Ys. 31, 8; 47, 2;

44, 3. Voor Khsathra Ys. 51, 26. Voor Aramati Ys. 45, 4 vgl. 84, 9.

Haurvatê,t en Ameret^t, Mazda's spijze in den hemel, staan eigenlijk

nog lager.
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niet alleen in rang maar in wezen van hem verschillend.

Feitelijk en praktisch was het zarathustrisch godsdienststelsel

in den oudsten vorm dien wy daarvan kennen, monotheïs-

tisch.

8. HET DUALISME.

Ieder weet, dat een scherp geteekend, streng volgehouden,

tot in bijzonderheden uitgewerkt Dualisme een hoofkenmerk

van ,het Parsisme is. Reeds in den oudsten zarathustrischen

godsdienst dien wij kennen toont zich dit karakter. Maar

het was in die vroegste periode nog bij lange niet zoo tot

in kleinigheden toegepast, noch zoo eenzijdig ontwikkeld als

in later eeuwen. Er is tusschen het dualisme der G^thas en

dat van het jonger Avesta zelfs in de hoofdzaak nog een

groot verschil, ofschoon het eerste al de kiemen bevat van

'tgeen in het laatste tot vollen wasdom zou komen.

Terecht is opgemerkt, dat het dualisme der Zarathustriërs

geen nieuw dogme is, geen vracht van schoolsche bespiege-

ling alleen, maar dat hèt voortbouwt op een beschouwing
die alle arische volken met elkander gemeen hebben. Ook
hier sluit dus de mazdayasnische leer zich aan bij het his-

torisch gegevene. Alle arische godsdiensten zijn dualistisch

van aard. De strijd tusschen licht en duisternis, leven en

dood, goed en kwaad is het hoofdonderwerp van aller

mythologie of godsdienstleer en de drie tegenstellingen worden

daarbij nooit streng van elkander onderscheiden, maar vloeien

ongemerkt ineen. Wel is de avestische leer daaruit niet

vanzelf, door geleidelijke, ontwikkeling voortgekomen ^),

maar zij heeft er toch een deel harer stof aan ontleend.

De zarathustrische hervormers hebben dien overgeleverden

') Dit is de hoofdstelling van Darmesteter's Ormaxd et Ahriman,
die veel waarheid bevat, maar in haar eenzijdigheid door den schrijver

zelven sinds lang was opgegeven.
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vorm behouden, doch alleen om er hun eigene ethisch-religieuze

en sociale leeringen in te kleeden. ^

Twee geesten (mainyü), zoo luidt de leer der G^thas,

bestonden van den aanvang, het goede (vahyö, eigenlijk:

,het betere') en het slechte [akem) in denken, spreken en

handelen, persoonlijk voorgesteld. Zij heeten ook de wel-

doende of heilzame, spenta, en de boosaardige of aangrij-

pende, angra of anra. Zij treden in overleg met elkander

en komen overeen, elk naar zijn welbehagen te scheppen,
de een het leven, de ander het niet-leven. Daarna zou het

slechtste bestaan {anhu) voor de boozen, de leugenaars, de

beste geest voor den gerechte, den vrome zijn. Een der

beide geesten, de leugengeest verkiest nu het kwade te

doen, de weldadigste geest „die zich met den sterken hemel

kleedt', kiest het goede te scheppen, en aan de zijde van

den laatste scharen zich allen, die wenschen door hun open-

lijk volbrachte daden Ahura Mazda te behagen. Sinds dien

tijd is de scheiding tusschen de twee geesten volkomen, en

de weldadige verzekert zijn mededinger, dat hun gezind-

heden, leeringen, verstanden, gevoelens, woorden of daden,

personen of zielen niet meer kunnen samengaan ^).

In deze half-mythische, half-dogmatische voorstelling

trachtten de oudste predikers van de zarathustrisclie leer

een verklaring van den oorsprong des kwaads te geven,

De latere leer luidde gansch anders. Zij stelde tegenover

Ahura Mazda, als gelijken wederpartijder, zij het dan ook

een minder machtigen^ Aiiró mainyuê, en bracht tot het ge-

bied van dezen laatste niet slechts alle zedelijk, maar ook

alle natuurlijk kwaad, duisternis, slaap en wat al meer. Van

*) Yasna 30, 3—5; 45, 2. Varanó,, hier door ,gevoelens' vertaald,

is eigenlijk ,keuzeii'; daendo kan niet ,geloof' of ,leer' zijn, zooals

gewoonlijk vertaald wordt, maar is synoniem van urvano, en moet dus

als ,persoon', de ,zelfheid' worden opgevat. Men lette op de voorafgaande

paren: gezindheden en leeringen, verstanden en keuzen, woorden en

daden.
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zulk een voorstelling hebben wij hier althans niet meer dan

de eerste beginselen. Voor de gÉ,thadichters is dezelfde

hemelsche kunstenaar nog de schepper van licht en duis-

ternis, van slaap en waakzaamheid, van morgen, middag en

nacht 1). De naam Angró- of Anró-mainyuè wordt wel reeds

een enkele maal aan den leugengeest gegeven, maar het is

volstrekt nog geen vaste benaming, allerminst een eigennaam

geworden; hij heet ook anders. Aêèma is in de Gèthas de

meest gebruikelijke naam voor den voornaamsten boozen

geest, naast wien Rema of Rê,ma voorkomt 2), geen van

beide echter met Anró-mainyus vereenzelvigd. Ook Spentó-

mainyu§ is nog niet geheel met Mazda Ahura samengesmol-
ten. Al wordt hij nu en dan met dezen titel aangesproken,

meermalen wordt hij duidelijk van hem onderscheiden, even-

als de hemelgeesten Vohumanó, Asa en de anderen. Er is

zelfs sprake van ,Mazda's weldadigen geest', zijn eigendom

dus, doch niet met hem eenzelvig ^). De twee geesten staan

dus eigenHjk nog onder Mazda en deze neemt hier nog

eenigermate de plaats in, die later boven hem en Ahriman

door de Zendiks aan Zrvan akaranam, den tijd zonder aan-

vang, den eindeloozen tijd zou worden toegewezen. Zijn

samensmelting met den goeden der twee oorspronkelijke

geesten lag echter voor de hand en was reeds in haar be-

gin. En die beide geesten zelven behooren nog meer tot het

gebied der religieus-wijsgeerige bespiegeling dan tot dat der

praktische godsdienstleer.

In de praktijk nemen de oude arische booze of leugen-

*) Ys. 44, 5. Deze merkwaardige plaats wordt gewoonlijk over 't

hoofd gezien.

") Yasna 30, 6; 44, 20; 48, 7; 49, 7. Aêë-ma schijnt eigenlijk ,
harts-

tocht' te beduiden, bijzonder ,nijd of haat'. Rema of rdma wordt ge-

woonlijk als ,woestheid' verklaard.

') Ys. 43, 6 yahmt spentd thwêt mainyü urvaês'è jaso ma'xdd, „die

met uw heiligen geest tot die voleinding komt, o Mazda!" Zoo ook

43, 4; 44, 2; 28, 1. Waarschijnlijk ook 29, 7 worden zij onderscheiden.

n. 10
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geesten, de drujas ^) nog altijd den hoogsten rang in. ,De
Drukh§' zonder meer is zelfs de aanduiding voor den boo-

zen geest in 't algemeen ^j. Later zullen dezen dalen in

rang en niet alleen onder Anró-mainyu§, maar zelfs onder

de daêvas gesteld worden. Toch waren deze daêvas, de

jgoden' van het oude geloof, die dat bij de Indiërs gebleven

zijn, reeds in de gê,thaperiode van den hemel naar de hel

gedaald. Maar men weet nog zeer goed, dat zij niet oor-

spronkelijk tot de vijandige geesten behoorden. Een histo-

rische verklaring van dit feit kan men natuurlijk in onze

liederen niet verwachten. Men kan slechts gissen, wat er

de aanleiding toe was. De bekende theorie, dat een gods-

dienstige scheuring aan het eind van hetgeen wij de oost-

arische periode noemen ten gevolge had, dat de eene helft

der arische natie, aan haar devas trouw, zich van de andere

scheidde en den Indus overtrok, de andere helft de gezui-

verde Ahuravereering aannam en zich in Ir4n verbreidde

en vestigde, waardoor dan ginds de asuras, hier de devas

tot booze demonen werden, kan als zoodanig niet meer

worden gehandhaafd ^). De daêvas zijn zeker nog lang na

de scheiding van de twee takken der Oost-Ariërs, nevens

de ahuras in Ir^n als landsgoden vereerd, en eerst geruimen

tijd daarna kan de zarathustrische hervorming hen van de

plaats der eere hebben verstooten. De daêvadienaars door

de heilsprofeten bestreden zijn geen Indiërs maar Iraniërs,

geen vreemden maar landgenooten. Waarschijnlijk ijverden

zij tegen de daêvas om twee redenen : vooreerst omdat hun

^) Druj, het Indische druk wordt in den Egveda nog in dezelfde

beteekenis gebezigd. Het komt van dru^, ,liegen, bedriegen', waarvan

ook ons ,gedrocht', OHD. gitroo. Daarom heeten de boozen dregvant,

jleugenaar'.

^) Zie Ys. 30, 10; 44, 13; 51, 10.

') Wij hebben haar boven, blz. 73, reeds besproken en aangetoond

dat zij wel eenige waarheid bevat, doch als zoodanig moet worden

prijsgegeven.
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Tereering en mythologisclie voorstelling met de beginselen

der nieuwe leer onvereenigbaar waren
;
ten andere omdat

hun aanbidders zich niet geneigd toonden die nieuwe leer

aan te nemen, tenzij dan dat
zij

aan hun godsdienstige

overleveringen en gebruiken getrouw mochten blijven. Dit

mocht hun niet worden toegestaan, en daarom verzetten de

daêvadienaars zich- tegen de hervorming, vervolgden haar

predikers, bevochten haar aanhangers, en zoo werden de

daêvas voor de zarathustrische geloovigen valsche goden en

booze geesten. Dit is naar mijn inzien de eenig mogelijke

historische verklaring. Het is met de daêvas in Irê,n onge-

veer zoo gegaan als met de Baalim in Juda. Ook Baal was

een eeretitel der godheid, vóór de profetische hervorming
zeker ook aan Jabve toegekend; men weet hoe hij tot den

naam der verfoeide afgoden geworden is.

Geven ons de oude teksten geen historische verklaring,

mythische verklaringen hebben zij ons niet onthouden, en

de historische ligt daar eenigszins in verborgen. De kortste

en eenvoudigste dezer mythische verklaringen is : de daêvas,

gesteld voor de keus tusschen de twee primitieve geesten,

hebben zich vrijwillig voor den Boozen verklaard en zich

met Aê§ma verbonden ^). Verschillend, doch met de genoemde
niet wezenlijk in strijd is deze: Met de geheele maagschap
en hofhouding van Mazda Ahura, met al de hemelwezens

komen ook de daêvas, die daar mee toe behooren, ter dag-
vaart om hun hulde te brengen en hun dienst als boden

Gods aan te bieden. Maar Mazda heerschend door den goe-

den geest, Vohumanó, en vriend van de schoone gerech-

tigheid, A§a, kiest Aramaiti, de weldadige, goede: „Zij zij

de onze!" De daêvas, kroost van Akómanó, den boozen

zin of geest, evenals hun vereerders wijst hij af. Door de

Drukhs en door hun eigen hoovaardij hebben
zij zich laten

*) Ys 30, 6. Hier staat dus duidelijk Aêsma nog als eerste der

duivelen aan 't hoofd, niet Anró-mainyus.



148 HET DUALISME.

bedriegen. Zoo hebben zij in de zeven deelen der wereld

het ongeloof verbreid, dat wil zeggen, zijn zij
oorzaak dat.

de prediking der ware leer niet wordt aangehoord, hebben

zij de menschen afvallig gemaakt van het verstand van

Mazda en Aêa, hen bedrieglijk van 't ware leven en de

onsterfelijkheid beroofd, en door hun slechte gezindheid

{ako mand) en slechten geest (akd mainyus) aan de leugenaars

de heerschappij verzekerd ^). Een antwoord aan hen, die

mochten meenen, dat de dienst der daêvas met dien van

Mazda kan samengaan. Hun aanbidders kunnen geen goede
heerschers zijn. Hun priesters geven de mythische koe, de

aarde, aan Aêèma prijs ^). Hun vereerders zijn khrafstra-

menschen. Daarom moeten de vromen met dezen geen ge~

meenschap hebben en de daêvas afzweren ^). Ja, het is plicht

hen met alle macht te bestrijden. Dat geschiedt het best

doof de mathras der mazdayasnische leer en door het on-

derwijs van Mazda. Wordt deze strgd slechts met allen

nadruk gevoerd, dan is voor hen de overwinning niet weg-

gelegd. De verderfengel Spayathra. zal ten slotte de Drukhs

verslaan en met haar gaan de daêvas te gronde *).

Het zarathustrische dualisme heeft dus zijn grond in het

^) Yasna 32, 1—5. Men vergeet bij de verklaring gewoonlijk, dat de

hvaêta, verwantschap; verexena, de huishouding of de cliënten, en

airyama, de vrienden, die volgens str. 1 met de daêvas voor Mazda,

verschijnen, geen menschen maar hemelwezens zijn en dat het geheele

tooneel in den hemel speelt. Dan eerst wordt het duidelijk. Er zijn

hier en daar in de aangehaalde strofen nog onopgeloste moeilijkheden,

maar de geheele zin staat vast.

^) Ys. 44, 20. Zij heeten hier en ook elders karapan en kava, wat

de traditie met ,dooven' en
,
blinden' verklaart; misschien woordspelingen

op de nog in den Veda gebruikelijke woorden kdrava, zanger en

kavi, ,vates'. Ook usij (ijveraar?) heeten zij, en deze naam wordt in

den Veda aan de liederdichters gegeven. Str. c. is mij onverstaanbaar.

') Ys, 34, 5; 45, 11; 49, 4. De bevorderaars van Aêsma en Rama

scheppen daêvas door hun leugenachtig geloof.

*) Ys. 44, 13
; 30, 10.
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oude algemeen-arische dualisme. Het is daarvan de uitwer-

king. De hervormers konden hun godsbegrip en hun ethische

denkbeelden het best verbinden met de voorstelling die men
zich 'van oudsher van de ahuras maakte, een naam aai;

de hoogste en vooral aan de meer ethische der daêvas

toegekend. Daardoor werd daêva, een naam vroeger even

algemeen als ahura, meer en meer op de lager staande

natuurgoden toegepast en kwam hij in minachting, en het

was de strijd der nieuwe ethische leer tegen deze vertegen-

woordigers van het oude geloof, die de tegenstelling zoo

scherp maakte.

Een noodwendig gevolg van deze dualistische wereldbe-

schouwing is, dat ook het geloof in een hemel en een hel

in de G&thas zeer duidelijk uitkomt. De oude voorstelling

van een doodenrijk, welks koning Yama is en waarheen al

de zielen der afgestorvenen gaan, heeft in de sage van Yima

nog wel een flauwen naklank, doch is inderdaad opgegeven
voor die, welke aan Mazda Ahura en aan de Drukhë elk

hun eigen gebied toekent, tevens de toekomstige verblijf-

plaatsen van de vromen en de ongeloovigen. Men verwarre

haar niet met de leer der twee werelden, die dikwijls genoemd

worden, de geestelijke of hemelsche en de lichamelijke of

aardsche. Deze staan volstrekt niet als goed en boos tegen-

over elkander. Beide behooren aan Mazda, al oefent de

Booze ook in de aardsche zijn macht uit ^). In den hemel,.

Garó demdna, de liederenwoning ^}, woont Mazda met zijn

trawanten, en zij voeden zich daar met de spijs en drank

der onsterfelijken, haurvatdt en ameretdt. Daar worden de

gebeden der vromen gehoord en verhoord. Daar berust het

') Zie vooral Ys. 43, 3 en 45, 10. De zegeningen van Mazda hier

beneden zijn kracht en duurzaamheid, in den hemel heil en onsterfe-

lijkheid.

^) Het is mogelijk dat de naam vóor-zarathustrisch is en etymolo-

gisch iets anders beteekent, maar de Parzen hechten er deze beteekenis-

aan. Vgl. echter Ys. 45, 8
,;leggen wij onze liederen neer in Garó demèna.'
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loon, dat Zarathuêtra van ouds aan de magavans beloofda

en dat aller getrouwen deel wordt. Daarheen voert de brug

Oinvat, ,de brug van 't verzamelen', zooals zij volgens de

gewone verklaring heet *), omdat allen, goeden en b'oozen

daar samenkomen, ofschoon alleen de eersten daarover veilig

den hemel bereiken, de laatsten, zoodra zij er zich op wagen,,

in den afgrond nederstorten. De dichters beschrijven hoe de

ziel en persoonlijkheidf de zelfbewuste ziel van den boozc

daar aankomt en siddert en weent in 't vooruitzicht van het:

vreeselijk lot dat den leugendienaar wacht. De aanbidders

van Mazda Ahura echter, die door gezindheid, woord en

daad hem toebehooren, worden daarheen geleid, door hun

profeten. Natuurlijk dat de ongeloovigen met de boozen

gelijkstaan. Degenen die andere inzettingen volgden dan die

van Mazda gaan naar de woning der, Drukhs ^), want zij

zijn reeds hier zonen harer schepping. Daar wacht hun een

eeuwige ellende (sddra), daar woont men in de duisternis,,

daar is een eindeloos gejammer en daar komen de drujas

den verdoemden met afgrijsehjke spijzen te gemoet ^). De

beschrijving komt treffend overeen met die van de onder-

wereld, het land waarvan men niet terugkeert, irsit ld tarat,

bij de Babyloniërs. Het leerstuk van een loutering en redding

van allen, ook der boozen, komt in de Gélthas niet voor.

Dat men zich dit loon, deze vergelding dacht als 't geen

goeden en boozen wachtte onmiddellijk na den dood, blijkt

uit al de aangehaalde plaatsen. Maar elders wordt er duidelijk

gezinspeeld op de groote beslissing aan 't eind der wereld-

^)
De oorspronkelijke beteekenis van 't woord is wel ,de schijnende',

en de brug is aan den hemel te zoeken, hetzij in den regenboog, hetzij,

en dit is waarschijnlijker, in den melkweg. De sterren staan met de

zielen der afgestorvenen in verband.

^) Den naam, dien de hel later draagt, treft men in de Gathas niet

aan. Daar is .alleen sprake van de woning, demana, of de schepping,

dami der Drukhs. Vgl. Ys. 45, 7; 51, 15.

") Ys. 31, 20; 45, 7j 51, 13. Vgl. 49, 11; 51, 10.
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geschiedenis, het laatste oordeel, nadat de goede geest vol-

komen overwinnaar en de macht der Drukh§ door A§a geheel

gebroken zal zijn. Al moet veel in de Gr^thas wat de tradi-

tionéele verklaring op dit laatste oordeel toegepast verstaan

worden van de beslissing tusschen geloof en ongeloof, tusschen

ahura- en daêvadienst, de leer, dat bij de voleinding der

wereld de rechtvaardige vergelding voor boozen en goeden

zal worden vastgesteld, is aan deze oude oorkonden geenszins

vreemd. Meer dan eens wordt op die
,voleinding der wereld' ^)

gewezen, wanneer niet slechts voor den enkele maar voor

allen het eeuwige leven aanvangen en ongestoord voortduren

en Mazda's begeerlijke wereld deze gebrekkige vervangen

zal. Een geweldige, algemeene vuurproef, het reeds gemelde
ordalie in het groot, zal daaraan voorafgaan ^). Dan is het

hoogste goed voor degenen die Mazda naar wensch ver-

eerdeo, het allerslechtste voor dien die hem niets gegeven
heeft ^). De priesters, die hier den offerkoek en den heiligen

drank wijdden, zullen daar heeren zijn over haurvatdt en

ameretdt, en hebben van zelf toegang door hun machtig

mathra *). De daêvas en de menschen die hen dienen

mogen deze beloften bedrieglijk achten, de zangers houden

zich vast verzekerd, dat het komen zal op den door Mazda

bepaalden tijd ^).

9. DE PLICHTEN VAN DEN VROME.

Evenmin als een godsdienstleer kan een volledig stelsel

van godsdienstige moraal uit de spaarzame overblijfselen

^) Ys. 51, 6 : apêma anhéu^ urvaêse.

^) Ys. 51, 9. ranóibyd zijn hier de twee scharen, die ten oordeel

komen; hhSnütem is de beslissing aibt ahvahü, in de beide werelden.

BaIcMtem, teeken, MerJcmal, hier op 't roode vuur en 't gesmolten metaal

toegepast, moet natuurlijk verstaan worden als 'proef', .onderzoek'.

') Ys. 51, 6; vgl. 43, 5.

*) Ys. 44, 17. ') Ys. 48, 1.
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van de oudste liederen der Zarathustriërs worden afgeleid.

Maar de hoofdgedachten die het zedelijk leven van den

vromen mazdayasner bestierden en die in 't jonger Avesta

meer zijn uitgewerkt, worden ook reeds in de Gèthas uit-

gesproken.

De allesbeheerschende gedachte is de bekende trias, deze

namelijk, dat het niet genoeg is het goede te betrachten

en het kwade te bestrijden door daden, men moet ook acht

geven op woord en gezindheid. Dit wordt in de Gê,thas nog

op verschillende wijzen uitgedrukt. In plaats van ,gezindheid'

komt
, wijsheid' voor, en zij wordt ook wel ontleed in ,wil,

neiging en keus' of ,geloof' *), maar wat later de staande

formule zou worden: ,in denken (gezindheid), woorden en

daden' wordt ook reeds gebruikt ^). Daarbij werd dan het

denken of de gezindheid aan de leiding van Mazda, den

alwijze, werden de daden aan die van A§a, den genius van

gerechtigheid, orde en eerdienst, de woorden aan die van

Srao§a, den hemelschen hoorder en spreker, in verbond met

Khêathra opgedragen.
Maar hoeveel waarde zij ook aan het woord hechten, de

profeten leggen vooral grooten nadruk op de daden, omdat

de gezindheid daaruit nog veel beter blijken zou, dan uit

de woorden. Werkzaamheid staat bij de Zarathustriërs boven-

aan. In eigen verdienste zoeke men zijn levensonderhoud;

die niet ijverig de aarde bebouwt en door bevordering van

't gezeten leven het gebied van Mazda uitbreidt, is zijn

waar vereerder niet ^). De leer der heilprofeten rust in

zekeren zin op wijsgeerigen grondslag, maar toch eischen zij

^) Ys. 48, 4 ahyd xaoséng ustiS varenéng; 51, 21 oisti in plaats van

mananha.

") Ys. 33, 14 ; 53, 2 mananha ulcMhdiS syaothanaiScé.

^) Zie Ys. 31, 15; 51, 5. Hier is de landbouwer, (vdstryo) 'door

daden rechtvaardig', en die een goed verstand heeft van de aanbidding

(kas hukhratuS tiemanhd), een soort van type van den vrome.
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niet dat men. den dagelijkschen arbeid zal prijsgeven voor

de eenzaamheid en stille bespiegeling, noch dat men de

wereld met haar genoegens en plichten zal verzaken. Alle

ascetisme is aan den Mazdadienst vreemd. Bij een hervor-

ming, die zoowel maatschappelijk als godsdienstig was,

en die met de vroomheid de beoefening van den landbouw

zoo innig verbond, liet zich dit trouwens niets anders ver-

wachten.

Deze waardeering van ijverigen arbeid sloot echter mede-

doogen voor de armen niet uit. De kleine man, die vroom

is wordt hooger geacht dan de rijke en aanzienlijke slechtaard,

en tot de plichten van den vrome behoort niet alleen dat

hij zich wijde aan Mazda en daêvas en khrafstra-menschen

afzwere, maar hij moet in gerechtigheid en goeden zin ook

jMazda's armen' onderhouden ^). Ik kan het vermoeden niet

weren dat met die armen van Mazda niet iets dergelijks

bedoeld wordt als wat Lodewijk de Heilige Ie menicpeuple
de nostre Seigneur noemde, maar veeleer, althans in de voor-

naamste plaats de zangers, predikers en priesters zeiven,

die van de gaven der geloovigen, vooral van den koning en

de aanzienlijken moesten leven.

Ware het lied dat over Pourucistt's huwelijk handelt niet

zoo bedorven en daardoor moeilijk verstaanbaar, men zou'

met meer zekerheid kunnen zeggen, hoe de zarathustrische

hervormers over het huwelijk dachten. Zooveel is zeker, dat

het naar hun inzien door den godsdienst moest gewijd wor-

den, dat de vrouw den man moest eeren als eene reine den

reinen, de leeringen der profeten ter harte nemen en zoo

,het leven van Vohumanó' leeren kennen. „Hebt elkander

in A§a, in gerechtigheid en vroomheid lief, dat zal uw huis

gelukkig maken !

"
zoo luidt de vermaning tot de toekom-

stige echtgenooten ^). De leer van de hvaêtvaddta, het hu-

') Ys. 47, 4; 34, 5.

') Ys. 53, 3-5.
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weiijk onder naaste verwanten als het heiligste, zoekt men
in de G^thas • vergeefs. De heiligen der oudheid, ZarathuStra,

FraSaoêtra, Dé Jèmdspa trouwen in andere familie dan de hunne.

Het verwanten-huwelijk is noch zarathustrisch, noch arisch.

Het moet een landsgebruik geweest zijn, later in den mazdayas-
nischen godsdienst ingeslopen, of, zoo het dit niet was, een

middel, uitgedacht om het bloed eener kleine arische minder-

heid of van eenige adellijke geslachten zuiver te houden.

Yijandsliefde en verdraagzaamheid behoorden niet tot de

deugden door de predikers van Mazda's leer hun hoorders

ingeprent. Integendeel, men deed de goede zaak nadeel

wanneer men hen begunstigde of hielp. Die het best is voor

den vrome (asdunê), hij zij verwant, dienaar of vriend, en ijverig

zorgt voor de aarde [gavöi, de koe), die behoort tot de

landbouwers naar 't hart van A§a en Yohumanó. Maar het

is plicht en Mazda welbehaaglijk door' woord, geest en han-

den den boozen kwaad te doen. Tegenover hem geen zacht-

heid ! Den leugendienaar, die huis en dorp, gewest en land

aan ellende en dood overlevert, ,onderwijze men met het

zwaard' ! Het verderf door wraakzuchtigen uitgedacht keere

zich tegen hen, zoodat een ellendig leven hun deel moge
worden ! Kortom, de ware levenstaak van den vrome is den

booze te verslaan. Doet hij het niet, toont hij zich welgezind

voor den leugendienaar, zoo is hij zelf een leugendienaar.

Gaat hij den booze niet te
lijf,

als hij er de macht toe heeft,

zoo is hij zelf op den weg naar de woningen der Drukh§ ^).

Men kon in die dagen van hevige worsteling, toen elke ver-

standhouding met den vijand gelijk stond met verraad, nauw-

lijks een andere gedragslijn voorschrijven. De strijd dien de

') Ys. 33, 2; 31, 18; 46, 8; 48, 2: In anhéu^ vanuU dkereti^ kan

ik niet met de traditie ,de voleinding der wereld', maar alleen de

voltooiing van het goede leven, de ware bestemming van den vrome

zien; 46, 5 en 6 bepaalt dat een lieerscher openlijk moet aanklagen

iemand die hem ongehoorzaam, een aanzienUjke iemand die aan een

gesloten verdrag ontrouw is.
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hervormers te voeren hadden, de vervolging waaraan zij

blootstonden verklaren althans hun onverdraagzaamheid. On-

gelukkiglijk heeft de godsdienst dien zij stichtten er tot in

later eeuwen den stempel van behouden.

Kan het ethisch karakter van de zarathustrische leer niet

geloochend worden, dat die ethiek zich nog niet, althans

nog niet geheel, boven het eudaemonisme verheven had,

spreekt voor een godsdienst der oudheid van zelf. Gedurig

worden de geboden aangedrongen door vermelding van het

loon (mizhdem), dat hier en namaals den getrouwe wacht,

en meermalen wordt gedreigd met de vreeselijke straffen die

de boosdoener in de woning der Drukhs zal ondergaan. Dat

loon, een geliefkoosd onderwerp, bestaat in voorspoed en

versterking hier op aarde, en, zooals reeds gezegd werd, in

heil en onsterfelijkheid in den hemel. Zelfs is de vrome

overtuigd, zoo hij zijn verplichtingen tegenover Mazda ver-

vuld heeft, dat hij dit loon door zijn offers heeft verdiend ^).

Dit hangt samen met de bijzondere wijze, waarop bij ,
de

Zarathustriërs het dualisme en de leer der vergelding uit-

gewerkt zijn, en is daarvan een noodwendig gevolg. En
wordt die vergelding ook in den regel af hankelijk gemaakt
van vroomheid en gerechtigheid, het heet ook wel, dat het

hoogste goed is weggelegd voor degenen die de meeste

offers brengen, het allerslechtste daarentegen het deel zal

zijn van hen die niets aan Mazda — of zijn priesters?
—

geven ^).

^) Ys. 34, 15; 50, 5; iu 50, 8 is sprake van liederen gesproken om
zegen te erlangen {padAi^ yé frasrütê ixhaydó) ; 51, 22 ontvangen zij

die nog leven niet minder dan de heroën van den ouden tijd
— bedoeld

zijn de in de vorige strofen genoemde Zarathustra, Vistaspa, Frasaostra,

Jamaspa en MaidhyomS,onha — de zaligheid (vaMStem) voor de offers

die
zij brengen. Ys. 34, 1 is een moeilijke plaats, maar zooveel is

duidelijk, dat het loon voor godsdienstige handelingen, woorden en

aanbidding is onsterfelijkheid, gerechtigheid en de heerschappij des

overvloeds, waarvan dan echter de eerstelingen aan Mazda behooren.

'')
Ys. 51, 6.
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Maar reeds schemeren hier en daar hooger gedachten
door. Heeten de vromen soms ^) alle eenswillenden, dié

Mazda met aanbidding vereeren om zijn welgevallen te

erlangen, toch wordt er ook gesproken van eenstemmigheid
van de ziel des weldadigen met Asa ^), van een streven

om door daden Mazda gelijk te worden en als het ware zijn

belichaming op aarde te zijn. Die de zedewet heeft geschon-

den, de rechte leer waardoor de wereld gelukkig wordt

gemaakt, het eerst door Mazda aan ZarathuStra en door

Zarathustra aan de menschen bekend gemaakt, voelt zich

schuldig jegens Mazda en de ahuras en smeekt hem ver-

geving voor „elke daad welke ook" ^). En wat in de jon-

gere boeken zoozeer op den voorgrond gesteld wordt komt

ook hier reeds uit: het leven van den echten mazdayasner
is een leven in den dienst van Mazda, naar zijn eeuwige

ordeningen, een strijden met Hem eri als Hij tegen hetryk
der duisternis en der leugen.

Bijzondere inlichting omtrent den eerdienst leveren de

G^thas natuurlijk niet. Zulke voorschriften behooren in een

wetboek. Nu en dan slechts wordt de cultus aangeroerd.

Uit dat weinige blijkt, dat hij in hoofdzaak niet verschilde

van 'tgeen later in zwang bleef. Het ,roode, heete vuur van

Mazda' nam daarbij de voornaamste plaats in. De offeranden

bestonden uit vleesch *), uit den offerkoek, die Haurvatat,

en waarschijnlijk ook uit zekeren drank, die Amereté,t sym-
bolisch vertegenwoordigde, welke laatste mettertijd voor den

Haoma plaats zou maken ^). Daarbij werden mathras gesproken

') Ys. 51, 20.

') Ys. 34, 2. De goede geest en de daden van den weldadigen mensch

{spenta}}vyA neireS) zijn scheppingen van Mazda.

») Ys. 31, 16 en 22.

*) Myaxda, Ys. 34, 3. Of de paarden en de kameel in Ys. 44, 18

als gaven aan den zanger vermeld en dan aan Mazda gewijd, als wer-

kelijke offeranden beschouwd mogen worden, is zeer de vraag.

') Ys. 33, 8 en 9. Over deze gissing werd reeds vroeget- gesproken.
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en offerzangen aangeheven. De priester daarmee belast was,

zooals wij zagen de zaotar, de indische hotar, en misschien

heette de hoogste priester reeds zarathuêtra, zooals later ^).

Mazda leert hem wat zijn welbehagen is omtrent lofzangen

en eerdien'st en in A§a leert hij Gods eigen paden kennen.

Als een vriend zijnen vriend onderwijst Mazda hem, hoe

hij hem vereeren moet met zijner waardige aanbidding. De

ware zarathuStra geeft aan zijn god zichzelf, de ziel of

levenskracht van zijn eigen lichaam, leeft met éen woord

geheel voor zijn dienst ^). Van hen die Aèa niet bedenken,

die dus hun plicht jegens God en menschen niet betrachten,

is Vohumanö, de goede gezindheid, de beschermer der

vromen, verre. En verder dan hij zich verwijdert van de

wilde boosdoeners vlucht Aèa van hen die, wetend hoe

geliefd Aramaiti bij Mazda is, haar met verzaking van Vohu-

manö, door slechte handelingen verwaarloozen
;
die dus den

anderen hoofdplicht van den vrome, de bebouwing der aarde,

niet in acht nemen ^).

Is dus praktisch, in de werkelijkheid de eerdienst van

den zarathustriêr niet zelden een dienen om loon, een

zuiverder en verhevener beschouwing wordt niet geheel ge-

mist en sommige uitingen treffen door waarachtig religieuzen

geest.

10. DE JONGERE GATHAPERIODE.

Het Avesta bevat nog eenige kleine, meest in proza en

in het oude dialekt geschreven teksten, die naar taal en

inhoud te oordeelen stelhg jonger zijn dan de Gê,thas. Daar-

uit leert men een eenigszins later ontwikkeling van den

zarathustrischen godsdienst kennen, die, op de leer der

O Ys. 33, 6. 14 en passim.

') Ys. 84, 12; 44, 1; 83, 14.

") Ys. 34, 8.
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oude liederen gegrond en daarvan in hoofdzaak niet afwij-

kend, nochtans in menig punt gewijzigd is, doch van de

leer der in 't jonger dialekt geschreven boeken nog veel

meer verschilt.

De oudste dezer gdthische prozateksten is de Yasna der

zeven hoofdstukken, Yasna haptanghèiti /), die uit een

samenvoeging, waarsohijnhjk voor liturgisch gebruik, van

verschillende, oorspronkelijk zelfstandige stukken bestaat.

Hij is, misschien naar 't voorbeeld der voorafgaande Gê,tha,

in zeven hoofdstukken verdeeld. Waarschijnlijk uit eenigs-

zins lateren tijd heugen: de zoogenaamde kleine Sróê-yaêt,

die echter noch met dezen Yaêt, noch met Sraosa iets te

maken heeft, en alleen door een vergissing met beide in

verband is gebracht, ofschoon het stuk veeleer een oude

formule is, die bij het offer aan de wateren behoort ^) ;
het

mathra der vruchtbaarheid, Fëuso-mathra, een verheerlijking

van Mazda en de onder hem werkende hemelmachten als

gevers van den groei (fsümdo), aan wie men zich wijdt met

zijip
mannen en vee; zooals uit de inleiding blijkt als een

gebed voor de landbouwers gebezigd ^) ;
de *Mazdayasnische

*) Dat de Yasna haptanghaiti (Yasna 35, 3—41 uit.) ouder is dan

de andere gathische prozastukken blijkt uit taal en inhoud, maar ook

o. a. hieruit, dat in 't dstaothwanem Ys. 13, 5—6 een plaats uit den

Ys. haptangh. (Ys. 89, 4—5) wordt aangehaald, ingeleid door een toe-

speling op de twee oorspronkelijke geesten der Gêthas, die zou doen

denken dat men de gathaplaats niet recht meer verstond.

") Ys. 56, 1—4 (§ 5 is een opsomming van gebeden). De 4 §§

komen nog sporadisch voor Ys. 15, 3; 63, 2; 65, 17 en 18. De ver-

gissing is, dat men het eerste woord van elke §, seraosa, dat hier een-

voudig jgehoor' beteekent, voor den naam van den genius gehouden
heeft. Bij 't offer worden genoodigd, behalve Ahura Mazda, steeds weder

,de goede wateren' waarbij dan de fravasis der vromen, de mannelijke

en vrouwelijke amesa speïitas en de goede Asi (zegen) die Asa ver-

gezelt, gevoegd worden.

®) Ys. 58. Het eigenlijke stuk begint eerst met § 4, de §§ 1—3

vormen een inleiding over de waarde en macht van dit gebed.
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Geloofsbelijdenis (fraoreitis hdithis) ^), misschien de jongste

van alle. Met deze laatste heeft men verbonden: een Lof-

prijzing [dstaothwanem) ^) waarin de ratus of heeren aan-

geroepen worden, en een korte Wijdingsformule (frastuye) ^).

Hoe klein en op zichzelf onbeduidend deze teksten ook zijn,

voor de geschiedenis van het Zarathustrisme zijn zij van

wezenlijk belang *).

Het bestaan der geloofsbelijdenis en zelfs van de andere

formulen toont dat de toestand veranderd is sedert de

saoëyants of hun opvolgers hun liederen dichtten en onder

tegenstand en moeite hun prediking deden hooren. De strijd

is voorbij, de oppermacht althans der daêvadienaars is ge-

broken.. De gemeente is gevestigd. Niet alleen Zarathu§tra,

Kava Yl§t4spa, Fra§ao§tra en J^mdspa, die reeds toen de

heilprofeten predikten tot den voortijd behoorden, maar ook

dezen zelven zijn gestalten van 't verleden geworden, met

wier keus en geloof de Mazdayasner zich eenstemmig ver-

klaart %
Hij heeft nog volkomen recht dat te doen. De godsdienst

der zarathustrische profeten heeft zich ontwikkeld, of wil

men gewijzigd, wat straks zal bhjken, maar in beginsel is

hij niet veranderd en door met dat beginsel strijdige afgo-

') Ys. 12.

') Ys. 13, 1-7.

") Ys. 11, 17 en 18.

*) Behalve deze zijn nog in gathadialekt geschreven Ys. 14, 1 en 2

en Ys. 42. Het eerste, dat ook Vispered 5, in andere redactie en meer

met het jonger dialekt in overeenstemming gebracht, nog eens voorkomt,
is al niet zuiver gathisch meer en bestaat uit aanhalingen uit de eerste

gatha en naar 't schijnt ook uit een anderen doch verloren ouden tekst.

Het tweede is een aanhangsel bij den Yasna haptanghaiti, bKjkbaar

samengesteld toen het gathisch geen levende taal meer was en de gods-
dienst zich belangrijk had gewijzigd.

*) Ys. 12, 7. In Ys. 14, 1 is 't twijfelachtig of de persoon die spreekt
zich op de saosyaïlts beroept of zichzelf tot hen rekent. Maar het is

zeker een aanhaling uit een veel ouder tekst. Zie vor. aanteekening.
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derij niet besmet. Mazda is wezenlijk nog dezelfde. Lang-
zamerhand krijgt de rangschikking Ahura Mazda een zekere

vastheid, maar in de oudste stukken ^) is Mazda Ahura

even gebruikelijk en heeft men ook de beteekenis nog niet

vergeten ^). Even innig als in de GÉ,thas is hij ook nu nog
met Aëa verbonden en heerscht hij met hem als de twee

beste gebieders over het ware rijk ^), alleen schijnt Vohu-
manó iets meer op den achtergrond getreden. Ook thans wordt

hij nu en dan eens van Spentó mainyus onderscheiden, of-

schoon met hem een tweeëenheid vormend, dan eens, doch

later, met hem vereenzelvigd *). Maar hij is en blijft, al

werken ook de andere geesten met hem samen, de grootste

en eerste, wiens heerschappij en macht en opzicht boven

alles gaat, en wien steeds de voorrang der offers behoort ^).

Fèumèo, de voeder, de groeigever, is een nieuwe naam hem

toegekend, maar het denkbeeld dat ,van hem de zegen komt

over vee en landen is niet nieuw. Als hij beschermer eu

onderrichter, schepper van gdo en asa, van hetgeen wij de

natuurlijke en zedelijke wereldorde zouden kunnen noemen,

van de wateren, de boomen, de lichten en de aarde heet,

dan is dit iets wat in de Gdthas, deels met dezelfde woor-

den, evenzoo wordt gezegd ^). Ook dat hij met zekeren

nadruk de schepper van al wat is genoemd wordt, en zelfs

dat de lichten, vooral het grootste der groote, de Zon als

zijn belichaming beschouwd worden, is met de andere g^tha-

^) jisramelijk in den Ys. haptanghMti. Zie bijv. Ys. 89, 4 waar Ahura

Mazda en Mazda Ahura in dezelfde § voorkomen.

*) Dit blijkt o, a. uit Ys. 41, 2, 3 en 4 waar Mazda heethAtcmhu-

daUemd; maar vooral, uit Ys. 37, 3 waar aldus met den naam gespeeld

wordt: „hem vereeren wij dhüiryd ndmént ma%dAvard spentotémd.'"

«) Zie Ys. 35, 1, 3, 5, 10; 41, 1, 2, 3.

*) In Ys. haptangh. Ys. 36, 1 en Fsus. ma. Ys. 58, 6.

') In Ys. haptangh. Ys. 35, 1, 10; 37, 2; 41, 3: leven en substantie

der vromen in de beide werelden.

*) In Ys. haptangh. Ys.'35, 9 paiti-dstar en fradalcMtar; 37, 1.
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leer niet in strijd ^). Yan een Anró mainyus als mededin-

ger, minder machtig dan Mazda, maar toch met hem gelijk-

staand, wordt ook in deze jongere gathageschriften nog niets

gezegd. Zelfs de Drukh§ wordt niet genoemd, alleen de

Daêvas, de ongerechtige, het slechte bedenkende, de boos-

aardigste, stinkendste en ellendigste van alle wezens, aan

wien de geloovige mazdayasner, evenals Zarathustra dat het

eerst gedaan heeft, alle gemeenschap ontzeggen, ja, die hij

uitspuwen moet ^), hun en allen die hun behooren. 't Is

slechts een uitwerking van 't geen meermalen in de G^thas

over het afzweren der daêvas gezegd wordt. Alleen voegt

de Belijdenis hierbij de afzwering van de gemeenschap der

Yatus en hun volgers, waarvan de Gèthas nog zwijgen.

Maar dit moet toevallig zijn. Althans ydtu^ waarmee hier

zeker geen menschelijke toovenaars, maar wel een soort van

demonen of spoken bedoeld wordt, is een oud-arisch woord,

ook in den Veda gebrüikehjk.

Wereld- en levensbeschouwing zijn ook geheel dezelfde

gebleven. Wat voor beide werelden het best is {tibdihyd

ahuhyd) dat is met Asa vereenigd te leven, en dat moet

men bedenken, uitspreken en volbrengen ^}. Geliefd is het

denkbeeld, dat men met de eigen woorden der G4thas weer-

geeft : „de ziel van zijn eigen lichaam en al wat tot een

goed leven behoort, alle goede dingen des levens
"

aan

Mazda te wijden *). Dat nu, na de vorming en bevestiging

der gemeente, meer dan voorheen bijzonder op belijden

^) In den Ys. liaptangh. Ys. 36, 6.

^) Fraoreit. Ys. 12, 1 vgg.

') In Ys. liaptangh. Ys. 35, 3 en 8 sairt aÏÏahya verezénê. Vgl. Ys.

35, 1 ; 40, 2 en 41, 2 en 3. De bekende trias, ,denken, spreken en

doen' is reeds tot een vaste formule geworden, al wordt het denkbeeld

nog wel eens met andere woorden uitgedrukt: zie in Ys. haptangh.
Ys. 35, 2; 36, 5; in Frast. Ys. 11, 17 en 18; in Fraor. Ys. 12, 8.

Anders Ys. 35, 2 en weer verschillend 36, 4.

*) Zie Ys. 11, 18 en 14, 2. vergel. met Ys. 33, 10 en 14.

n. 11
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jvan 't geloof zou worden aangedrongen, liet zich verwach-

ten. De Daêna, de Leer, in de Gathas herhaaldelijk aange-

prezen, wordt nu nader bepaald als de mazdayasnische,
daarna ook als de ahurische zarathustrische, en verheerlijkt

als die geen tegenspraak duldt, den weerpartijder ontwapent
en verwantschap tusschen de menschen kweekt ^).. Ja, zij

wordt zelfs reeds verpersoonlijkt als het grootste, beste en

schoonste van alle vrouwelijke wezens, die zijn en zijn zul-

len, als het hoofd der hemelsche vrouwen ^). Dit kenmerkt

het tijdperk. De wensch in den Yasna der zeven hoofd-

stukken uitgesproken, dat alle gerechtigen in een duurzame

krachtige, nauwverbondene hahhema of gemeenschap ver-

eenigd mogen worden ^), is althans weldra vervuld, want de

jongere geschriften dezer periode getuigen van 't bestaan

eener vaste, zarathustrische gemeente.
In de zeden- en plichtenleer is noch vooruitgang, noch

teruggang te bespeuren. Men zou haast zeggen, dat het

endaemonisme nog is toegenomen. De vrome spreekt gaarne

van ,het loon dat hem toekomt' in deze en de geestelijke

wereld, namehjk hier en namaals onder de heerschappij van

Ahura Mazda te komen en eenmaal opgenomen te worden

in de eeuwige vreugde zijner gemeenschap. Dat verlangen

is de sterkte der geloovigen. Opmerking verdient, dat van

deze zaligheid de vrouwen niet worden uitgesloten, maar

*) Zie de Lofzegging van de mazdayasnische leer [daênayds mdz-

dayasnois dstuitiS) Ys, 12, 8 en 9, die de inleiding tot hét Astaothwa-

nem vormt.

^) Aang. plaats en Ys. 13, 1: ratu ghêndnam. Deze ghénas zijn altijd

hemelsche, nooit aardsche vrouwen. Dit geldt van Avesta en Veda

beide. Men zie alle plaatsen: Ys. 1, 6; 2, 6; 3, 8; 13, 1; Visp. 1, 5;

2, 7; Yst 2, 5 en 10. Vooral echter in Ys. haptangh. Ys. 38, 1. —
Ys, 13, 1 heet de daêna o. a. parèndï, wat hier zuiver epitheton, doch

oorspronkelijk de naam eener oost-arische godin, de godin des overvloeds

is, hier als 't ware met de verpersoonlijkte Daêna samengesmolten.

*) Ys. 40, 3 en 4.
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naast de mannen in beide werelden een gelijken rang in-

nemen ^).

Hoog wordt de macht en waarde van 't gebed aangeslagen .

Elk gebed, dat de ware kenmerken bezit {hucithrem), dat

goed gedacht, goed gesproken en" goed volbracht is en met

Asa en Armaiti verbonden, is een heilmiddel en wapen dat

tegen den haat van daêvas en menschen beschermt en

waaraan men zichzelf met al het zijne kan toevertrouwen ^).

Natuurlijk moet dit niet in al te idealen zin worden opge-

vat. De ware kenmerken waarvan men spreekt zijn waar-

schijnUjk meer vormelijk dan geestelijk. Het ware gebed
is een zooals 't naar de priesterlijke orde behoort, en de

macht die 't bezit zal wel eenigszins magisch zijn opgevat.

Eindelijk, ook de bebouwing- der aarde heeft haar voor-

name plaats in de plichtenleer behouden. Twee dingen
moeten voor den geloovige het hoogst zijn: dienst en prijs

van Ahura Mazda en trouwe verzorging van de moeder die

ons draagt {yd ndo baraiti) en het hoofd van alle aardsche

vrouwen is. En plechtig belooft de vrome Zarathustriër in

de Belijdenis, dat hij om stoffelijk noch geestelijk voordeel

zal medewerken tot schade en verdorring der mazdayasnische

nederzettingen ^).

In geest en karakter komen dus de godsdienst en de leer

dezer jongere g^thaperiode met die der oudste overeen.

Maar er is ook verschil. Beide zijn gewijzigd, begrippen

hebben zich gevormd vroeger onbekend, voorstellingen zijn

opgenomen, bij de oude predikers niet te vinden. En dit is

niet op eens, maar geleidelijk geschied. Er is verschil, niet

alleen tusschen deze prozateksten aan de eene en de oude

liederen aan de andere zijde, maar ook tusschen den Yasna

') Zie o. a. in Ys. haptangh. Ys. 40, 1, 2; 41, 2 en 3.

') Fsü. mafchra Ys. 58, 1—3.

") In Ys. haptangh, Ys. 35, 4 en 7. Astaothw. Ys. 13, 1 en 2.

Fraor. Ys. 12, 3 en 7.
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haptanghé,iti en de kleinere geschriften die zeker tot een

later gedeelte van dit tijdvak behooren.

In den Yasna der zeven hoofdstukken treft men voor 't

eerst en bij herhaling een benaming aan, die later de staande

term werd voor de zeven hoogste hemelgeesten, doch hier

blijkbaar nog alle hemelgeesten die de Zarathustriërs ver-

eerden omvat. Het is de naam Amesa spenta, wat de

onsterfelijke weldoeners, of in 't algemeen de jegens de

menschen gunstig gezinde onsterfelijken beduidt. Daarmee

is niet gezegd, dat men nu reeds alle, later als de Yazatas

aangeduide geesten onder den naam van Amesa spentas

vereerde. Alleen wordt bedoeld, dat men alle hoogere wezens,,

die toen naast Mazda Ahura door de volgers van Zarathustra

werden aangebeden, en die niet tot een zevental beperkt
maar ook nog niet talrijk waren, misschien ook de zalige

afgestorvenen, als de onsterfelijke weldoeners aanriep ^)..

Dit woord schijnt in het oude Zarathustrisme den ouden

term ya%ata^ die ook in den Veda reeds op de goden wordt

toegepast {yajata) en dus al tot de oost-arische periode

behoorde, tijdelijk verdrongen te hebben ^). Later zou deze

laatste benaming weer opkomen en voor de dan zeer ver-

meerderde hemelwezens gebruikt worden, terwijl de titel

Amesa speöta tot een zevental der allerhoogste beperkt

werd. Er is eene plaats, waar zulk een zevental wel uiet

uitdrukkelijk vermeld wordt maar toch doorschemert ^}. Daar

vindt men zeven hoogste geesten achter elkander genoemd,

^) Zie Ys. 35, 1; 39, 3. — 37, 4 ontvangt Asa den eernaam s^e??i{em

amesem onder meer andere, dus als gewoon epitheton. De wijs waarop

39,3 over de Am. sp., ,die met Vohumanó samenwonen' gesproken

wordt zou doen denken dat hier niet de hemelgeesten, althans niet

deze alleen, maar de zielen der afgestorvenen bedoeld worden.

^) Ys. 41, 3 slaat yazatem niet op Mazda, maar op de offerspijs

ixhem, zooals al de andere epitheta. Moet het op Mazda betrokken

worden, dan is 't een eenvoudig predikaat, geen theologische term.

*) Ys. 37, 3—7. Het zevental kan, dunkt mij, niet toevallig zijn.



DE JONGEEE GAÏHAPERIODE. 165

althans wanneer men Mazda zelf meetelt. Op hem volgt,

niet zooals gewoonlijk Vohumano, maar Asa, en deze is de

«enige die spénta amesa heet; dan Vohumano, Khsathrem

vohu, daarna niet Armaiti, die hier de geheele rij sluit, en

ook niet Haurvat4t en Ameretdt, die, zonderling genoeg, in

geen der zeven hoofdstukken vermeld worden, maar de

Goede Leer [vanhuyd daêna) en de goede Eerbied (? van-

huyd fseratü), beide in de GMhas nog afgetrokken begrip-

pen, hier eenigszins verpersoonlijkt. Er is dus wel eenige

neiging tot vermeerdering der hemellingen, maar het geschiedt

toch in den ouden geest, namehjk door afgetrokken begrip-

pen een zekere persoonlijkheid te verleenen; en de hofstoet

van Mazda blijft altijd nog zeer beperkt.

Zoover het bij het fragmentarische onzer bronnen mogelijk

is te bepalen, schijnt de dienst der elementen nu grooter

afmetingen te hebben aangenomen dan in den oudsten tijd.

Althans in den Yasna der zeven hoofdstukken wordt

daarop groote nadruk gelegd. Vooral het vuur, reeds in de

Gathas hoog gehouden, en de wateren, hier nauw verbonden

met de aarde, ontvangen bijzondere vereering. Men zie

hierin geen zuiver animisme. Het is veeleer mystieke be-

spiegeling, die zich bij de oude naturalistische beschouwin-

gen en gebruiken aansluit, om ze voor den hervormden

godsdienst bruikbaar te maken. Het vuur van Ahura Mazda

wordt met de schoonste eernamen genoemd, waarvan de

latere theologie niet zonder aanleiding verschillende soorten
A

van vuur gemaakt heeft. De gewone naam is Atars akurahyd
mazddo. Een andere is urvdzistd, wat hier wel niet, als

gewoonlijk, ,het liefelijkste', maar ,dat wat de groeikracht

geeft' moet vertaald worden; de overlevering, daarmee in

gedeeltelijke overeenstemming, doch met ongerechtvaardigde

beperking, maakt er ,het vuur in de planten' van. Een
andere is, en dit is het merkwaardigste, spenisto mainyus
ühurahyd mazddo, de weldadigste geest van Ahura Mazda.

Dit spreidt een verrassend licht over de mystiek der oude
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Zarathustriërs. Het vuur is een geest, de weldadigste geest

van Mazda zelf, als groeikracht de levenskracht van alles^

in zijn scheppingen werkzaam, belichaamd in het heilig

altaarvuur op aarde, maar ook en vooral gelijk in alle lich-

ten, in het schoonste van alle lichamen, het grootste der

groote, de Zon ^). Men noemt de Pé,rsls dikwijls vuuraan-

bidders, wat hen tot animisten zou verlagen. Inderdaad aan-

bidden zij
het vuur en het licht, maar slechts dat heilige

vuur en licht dat het zichtbare symbool is van de hooge

godheid». In het vuur aanbidden zij Mazda Ahura alleen.

Wat er in de daarbij inachtgenomen gebruiken oorspronkelijk

animistisch mag geweest zijn werd, en niet nu eerst maar

waarschijnlijk reeds in de oost-arische periode, tot het

voertuig van zuiverder religieuze denkbeelden omgestempeld.
Men zou hen even goed wateraanbidders kunnen noemen.

Want ook aan de wateren is een der zeven hoofdstukken

gewijd ^). Ook hier is geen gewoon animisme meer, zelfs

geen zuivere mythologie, al zijn de voorstellingen daaraan

ontleend en al worden de wateren zelfs als hemelsche

') Ys. 36. In § 1 kan thwd thivA mainyü spêmëtd nooit, beduiden

wat Darmesteter wil: „c'est tol [o Feu!] et ta forme céleste, o Spé-
nishta!" Het eerste thwd kan, evenals dat in 't begin der § slechts op
Mazda slaan. De zin is : „met de offerhandeling van uw vuur naderen

wij u het eerst, Mazda Ahura! u (namelijk) door uw weldadigsten

geest (d. i. het vuur)", zooals in § 3 uitdrukkeKjk gezegd wordt: „gij,

(vuur!) zijt het vuur van Mazda Ahura, gij zijt zijn weldadigste geest,

en dit is de beste uwer namen." Vói -^ vói liet ik als twijfelachtig

onverklaard, wat aan den zin niet verandert, daar 't zeker een partikel

is, misschien := ved. vdi (Darmesteter), ,gewis, waarlijk', en nooit mag
heeten ,kenner' of zoo iets. Daarop volgt dan: „die 't vuur mishandelt

(besmet), wordt door u mishandeld," een bewijs dat de strofe tot Mazda

gericht is. In § 6 kunnen de laatste woorden: „dat (licht) wat de Zon

genaamd wordt" met Mills als glosse beschouwd worden, de zon wordt

toch zeker bedoeld. Indien tmd raocdo ,die lichten' niet voorafging,

zou men aan het vuur zelf kunnen denken,

') Ys. haptangh. Ys. 38.
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vrouwen (gendo), waternimfen
') verpersoonlijkt en — wat

waarschijnlijk de zarathustrische profeten niet goedgekeurd
zouden hebben — als de gemalinnen van Mazda Ahura

voorgesteld. Zij worden met de aarde die ons draagt nauw

verbonden en heeten daarom drmatayd, Aramatis ^), wijl

zij
haar de vruchtbaarheid geven en zoo den landbouw

bevorderen. Godinnen der moederaarde en vruchtbare wateren

zijn in alle oude mythologieën innig vereenigd. Het denk-
A

beeld lag reeds in de voorstelling van Armaiti bij de gatha-

dichters, maar is hier verder uitgewerkt. Daar is
zij de

geliefde dochter van Mazda Ahura, hier zijn de drmaiUs

zijn gemalinnen, gelijk Armaiti later steeds als zoodanig

gedacht wordt
; waarschijnlijk een gevolg van de samen-

smelting van Ahura Mazda met Geus tasan. Door zulk een

verbintenis alleen konden zij
in het zarathustrische stelsel

een plaats vinden. Ook is het Mazda Ahura die haar al de

goede namen geeft, waaronder men ze aanroept, en die de

schrijver van het hoofdstuk waarschijnlijk als dichterlijke

epitheta in lofzangen aan de wateren gevonden en bijeen-

gebracht heeft. Dê latere theologen hebben op hun gewone
manier in elk dezer namen de aanduiding eener bijzondere

vloeistof gezien. Hun verklaringen zijn meestal willekeurig,

soms zelfs onnoozel, zonder dat de tekst hun daartoe recht

of zelfs aanleiding geeft ^). Het zijn, zooals uitdrukkelijk

^) Vairydo, Ys. 38, 1 wat ik met vairi, ,zee, waterbekken' in verband

breng. Vgl. ved. vdr, water, nat, vloeistof.

^) Ys. 38, 2. De geheele § slaat op de wateren, doch als behoorende

tot de vruchtbare aardmoeder. In § 5 worden zij door meer dan éen

naam als ,moeders' aangeduid: azz^cd, mdterascd, mataró jUayó. Ook
A

m de Belijdenis Ys. 12, 2, wordt Armaiti vermeld als beschennster van

den landbouw, want baar aanroeping staat daar in verband met het

wegzingen van diefstal en roof van de mythische koe en van schade

en ,droogte' van de mazdayasnische dorpen.

^) Zoo vinden zij in huperethwa, wat ,met goede veren, goed over te

trekken of doorwaadbaar' beteekent, de vochtigheid van 't lichaam; in

hüShdthra, wat ,goed om te zwenunen' oeduidt, het zvreet; in ahurdm%
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gezegd wordt, namen, meer niet ^). Maar onder die namen

werden zij toch in deze periode zeker aangebeden en met

offers geëerd, wat voor de oudste periode van den her-

vormden godsdienst niet waarschijnlijli is. Dat een land-

bouwend volk, vooral in het droge Iran, tot vereering der

bevruchtende wateren en der moederaarde bijzonder geneigd

moest zijn, spreekt van zelf.

Behalve van deze hoogste wezens wordt er in de jongere

gatha-literatuur ook gewaagd van de vereering der Zielen,

der Fravasis en der Ratus of Heeren. Aan de eerste, die

reeds in de oude gê,thaleer wortelt, wijdt men than'fe bijzondere

aandacht. Het zijn de zielen van alle reine wezens, menschen

zoowel als dieren, die men vereert. Aan het hoofd der

dierzielen staat natuurlijk Geus urva, aan het hoofd der men-

schèlijke, staan de zielen van alle rechtvaardigen of vromen,

waar ook geboren, mannen of vrouwen, wier goede personen

[daêndó) zegevierend den goeden strijd strijden of gestreden

hebben en nu vereenigd zijn met de mannelijke en vrouwe-

lijke onsterfelijke weldoeners die met Yohumanó samenwonen.

Offers worden hun gebracht, althans vereering als hemel-

wezens. Of dit tot de oorspronkelijke zarathustrische leer

behoorde, is hoogst twijfelachtig. Het schijnt als oud gebruik,

waaraan het volk gehecht was, oogluikend te zijn toegelaten.

Verstaan wij de eenigszins duistere plaats, waar van dezen

cultus gesproken wordt, wel, dan tracht de schrijver als ter

verschooning te doen uitkomen, dat men door aan de zielen

te offeren eigenlijk aan Mazda zelven offert en zoo slechts

doet wat men hem verschuldigd is ^}.

wat niets dan ,de ahurische, de goddelyke' beduiden kan, de stil-

staande wateren, en in ahurahyd, wat ook slechts ,aan ahura be-

hoorend' kan zijn, het zaad!
,

') Ys. 38, 4.

^) In Ys. haptangh. Ys. 39. In § 4 vat ik dis op als dat. plur. van

aêm, en vertaal dus: atha thwa dis yaxamaidê: , zoo offeren wij in haar

(de zielen) aan ü (Mazda)." Zie ook de volgende aanteekening.
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Hetzelfde geldt ook van de vereeriog der Fravasis. Ook

zij
wordt met die van Mazda in 't nauwst verband gebracht ^).

In den Yasna der zeven hoofdstukken wordt gesproken van

de fravasis der vrome mannen en vrouwen, en in de Lof-

prijzing ^) wordt die der welgeschapene, mythische Koe, die

van Gayó maretan, het sterfelijke leven, den protoplast der

menschheid en die van Zarathustra Spit^ma den gerechte

vermeld. Hier voor het eerst ontmoeten wij deze leer, die

in het godsdienststelsel der jóngere Avesta-boeken een zoo

voorname plaats inneemt. In de Gathas wordt er niet van

gewaagd. Het kan toevallig zijn, en bewijzen uit het stil-

zwijgen zijn zwakke bewijzen. Maar het is toch opmerkelijk,

dat men van een zoo belangrijke en eigenaardige voorstelling

in de oudste oorkonden niet het geringste spoor vindt. Er

is dus eénige grond voor het vermoeden, dat zij tot de oude

zarathustrische leer niet behoorde en eerst in deze periode

is opgekomen, of, zoo zij reeds vroeger tot het volksgeloof

behoorde, wat niet onmogelijk is, thans eerst daarmee ver-

bonden werd. In elk geval mag hetgeen de latere bronnen

omtrent dit geloof en den daarvan uitgaanden eerdienst

leeren niet worden overgebracht op dit tijdvak, en kunnen

Avij
't niet beschrijven en verklaren voordat wij 't in zijn

volle ontwikkeling waarnemen.

Een andere, met de twee genoemde nauw verwante leer

wortelt reeds in de Gathas en maakt dus zonder twijfel van

den aanvang af een bestanddeel uit van het zarathustrische

geloof. Ik bedoel de leer der Eatus of Heeren, die in de

') Ys. 37, 3 tem asaunam fravasiS naramcd nairinamcd yaxamaidê.
Hoe men deze zonderlinge woordvoeging ook opvatte, hetzij door te

vertalen „hem en de fi-avasis vereeren wij," zooals Darmesteter doet,

hetzij door te omschrijven „hem vereeren wij door de fravasis der vrome
mannen en vrouwen te vereeren,

"
altijd slaat tém op Mazda en de

dienst staat dus mét den zijnen in 't nauwste verband,

^) Astaothw. Ys. 13, 7. Men ziet daaruit dat de symbolisch-mythische

figuur van Gayó maretan reeds tot zeer hooge oudheid opklimt.
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Lofprijzing vermeld wordt ^). Zij is nog lang niet wat zij

later werd, noch zoo mythologisch ^), noch zoo volledig

toegepast. Zij is nog zeer eenvoudig en, bedrieg ik mij niet,

ook van eenigszins anderen aard. De ratu is nog geenszins,

ten minste niet uitsluitend, een geestelijk heer, zooals later

in den regel. Men heeft die beteekenis ten onrechte aan de

oude teksten opgedrongen. Hier althans past zij
in 't minst

niet. Zoo is de ratu, het hoofd van de vier rangen van

heeren, den huisheer, dorpsheer, stamheer en landsheer nie-

mand minder dan Ahura Mazda zelf, wat hier nog niet

behoeft te beteekenen dat de priesters staan boven de

wereldlijke gebieders, maar alleen de oppermacht der godheid
ook over de heerschers aanduidt en hun verantwoordelijk-

heid tegenover haar. Van de goddelijke vrouwen is de

Masdayasnische Leer de ratu, en zij is dat, te zamen met de

aarde, ook van de aardsche vrouwen ;
ratu heeft hier dus

den zin van ,de eerste, de eerbiedwaardigste, de voornaamste.'

De ratu van het liefelijkste en beste lichaam, waarmee zeker

de zon bedoeld wordt, is het vuur, Atar van Ahura Mazda.

Dit zijn de hemelsche ratus die genoemd worden. Maar er

zijn ook aardsche, en dezen zijn nu nog wat wij de uit-

muntendsten, de koryfeeën zouden noemen. Die van de drie

standen bijvoorbeeld, van de v^stryó-fèuyans, de landbouwers

en veehoeders, van de rathaêstars, de ridders, van de 4thar-

vans, de vuurpriesters, zijn zooals duidelijk gezegd wordt

de bekwaamsten en ijverigsten onder hen, van de ^tharvans

de beste kenners der mazdayasnische leer. Alleen wanneer

het verder heet, dat de gemeenschappelijke ratus van alle

standen, die tezamen de beste verweerders der leer uit-

maken, hun leermeesters de AmeSa spentas en de wijste,

waarachtigste, hulpvaardigste, door hun verstand uitmuntende

Saosyafits zijn, zou men aan geestelijke heeren kunnen

^) Ys. 13. 1-3.

*) Zie bijvoorbeeld Vispered 1, 1 en Bundehis 24 en 29,
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denken *). In elk geval, het denkbeeld is nog frisch en vrij ;

een geregeld stelsel, zooals later, is de leer der ratus nog niet.

Heeft dus de zarathustrische godsdienst zoolang liet dialekt

waarin de oudste liederen gedicht zijn, hoewel met kleine

wijzigingen, nog een levende taal was, niet stilgestaan, maar

zich blijkbaar ontwikkeld in de richting van het wijsgeerige

tot het meer populaire ;
toont hij reeds neiging om van een

levende, uit godsdienstige -inspiratie opwellende leer lang-

merhand tot een vast stelsel te versteenen ;
heeft hij misschien

zelfs eenige vreemde '

elementen opgenomen, die tot de oor-

spronkelijke prediking niet behoorden, maar onder het volk

waarbij die prediking verbreid werd bestonden en geliefd

waren
;

in weerwil van dit alles heeft hij van zijn oude

zuiverheid nog niet veel verloren. Men heeft de grondbe-

ginselen van het zarathustrische geloof nog geheel niet

verloochend, maar er de nieuwe bestanddeelen vrij wel mee

in overeenstemming gebracht. Aan de hoogheid van Ahura

Mazda, aan zijn verhevenheid boven al wat in hemel en op
aarde is, wordt niet te kort gedaan ; want als van zijn vrouwen

gesproken wordt moet dit nog niet meer mythologisch worden

opgevat dan wanneer hem in de GTithas zonen en dochteren

worden toegekend. Ook in de leer der booze geesten is geen

verandering gekomen ; men zou haar bijkans nog eenvoudiger
kunnen noemen dan die der G^thas. Van Aiiró mainyus is nog

geen sprake, alleen de daêvas worden vermeld. En van al

die oude volksgoden en heroën, die in het volgende tijdvak

ingehaald en tot zarathustrische yazatas omgeschapen zullen

worden, vindt men hier nog geen spoor.

Het schijnt
— want de bronnen zijn te schaarsch om met

meer beslistheid te spreken
— dat er in den eerdienst iets

meer veranderd is. De eenige cultus, waarvan de G^thas

duidelijk spreken is die van het Vuur, als den allesdoor-

dringenden, scheppenden, weldadigen geest van Mazda Ahura.

*) Ys. 13, 3, aêmmcit slaat op de drie even genoemde klassen.
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Maar
zij bevatten geen toespeling op offers aan de Wateren,

de Zielen en de Fravasis gebracht, zooals zij nu worden

voorgeschreven. Een bewijs is dit stilzwijgen alweder niet ^),

maar het geeft eenigen grond tot het vermoeden dat deze

offers ook bestanddeelen van den volksgodsdienst waren,

eerst later in den zarathustrischen toegelaten.

Uit dezen tijd moeten ook die gebeden heugen, die sedert

bij den eerdienst voortdurend gebezigd en telkens herhaald

worden. Of liever, men is waarschijnlijk reeds nu begonnen
een paar oude teksten, oorspronkelijk geenszins daartoe

bestemd, als gebeden te bezigen en heeft er enkele andere

bij saamgesteld. Een daarvan, dat echter maar zelden ge-

bruikt wordt, is de laatste strofe der G4tha ahuüavaitl ^) :

„Leer mij, Mazda! de beste gebeden en werken, die gij

in goeden geest en gerechtigheid stelt als verplichting des

lofzangers. Openbaar gij in uw Rijk genadig het waarachtige

leven."

Een ander is het vroeger reeds genoemde Airyémd isyö,

dat den genius der Broederschap of der Vriendschap noo-

digt tot de vereeniging van zarathustrische mannen en vrou-

wen, een oud aanhangsel tot de vijfde Gdtha, dat reeds in

den vroegsten tijd een gebed kan geweest zijn.

Het heiligste van alle is het Ahuna-vairya-gebed; zooals

het gewoonlijk genoemd wordt, en waaruit in later eeuwen

het almachtige scheppingswoord van Ormazd zou groeien.

Het is nach naar vorm, noch naar inhoud een gebed,

maar een spreuk, geheel in 't metrum van de eerste GêLtha,

en waarschijnlijk een fragment van een oud, thans verloren

lied. Aan die oudheid en aan zijn geheimzinnigheid, want

*) Het meervoudige Armaiüs, die in den Yasna haptaoghaiti met de

wateren worden vereenzelvigd, komt althans eenmaal in de Gèthas voor.

^) Ys. 34, 15. In regel c, waar ik ferasém ddo ,maak openbaar,

breng aan 't licht, breng te voorschijn' met elkander verbind, en

haithyém ahüm als het waarachtige leven opvat, is zeker, zooals de

traditie terecht wil, van 't leven namaals sprake.
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als fragment is het moeilijk verstaanbaar — heeft het de

hooge waardeering te danken, die men er aan schonk. Van
de vele vertalingen die men beproefd heeft is er geene, die

geheel kan bevredigen, meer door schuld van. den tekst,

dan van de geleerden, die uit de waarschijnlijk gebrekkig

overgeleverde woorden zin trachtten te > maken. Ik geef de

volgende vertaling voor beter:

„Waar het gewenschte (d. i. het ware) leven is, daar is

de ordening uit gerechtigheid (Asa), die de daden des levens

van vromen zin schept, en behoort aan Mazda Ahura het

Rijk, dat hij geschapen heeft tot bescherming der armen

(d. z. de vervolgde geloovigen)" ').

Een ander veel gebruikt gebed is de verkorte navolging

van een gS,thaplaats en opgesteld met het doel om bij den

eerdienst gebezigd te worden. Het heet, naar de eerste

woorden Tenhê Tidtam. De laatste strofe der GS,tha vohu-

khsathra ^) luidt aldus: „Mazda Ahura weet van wien mij

om der gerechtigheid wil het beste voor 't offer (geschon-

ken wordt); die geweest zijn en zijn, hen aanbid ik met

bun namen, hen nader ik met liefdevolle hulde." Daaruit

heeft men dit gebed samengesteld :

„Van wien en van wie het goede om der gerechtigheids

wil voor 't offer (geschonken wordt), Mazda Ahura weet

het. Hun en haar breng ik offeranden."

^) De jongste vertaling, die van Darmesteter, hoe vernuftig ook, spot

met alle granomatica. Die van den eersten regel: ,The willof theLord

is the Law of holiness," die in de fransche vertaling nog evenzoo wordt

gegeven, is zeer geestig, doch inderdaad mislukt. Toch heeft hij den

juisten weg gewezen, door alm en ratu niet als wereldlijk en geestelijk

heer op te vatten. Zeker wordt daardoor niet Mazda bedoeld, mogelijk

zou 't alleen zijn dat het op Zarathustra sloeg. De laatste woorden van

't gebed komen eenigszins overeen met het slot der laatste Gatha, maar

evenzeer met andere plaatsen, en verschillen er te veel van, om er, zoo-

als Darmesteter meent, een navolging van te zijn.

") Ys. 51, 22. Het gebed is niet in zuiver gathadialekt, zooals reeds

het eerste woord YenM, voor 't gathische yêhya bewijst.



174 DE JONGERE GATHAPERIODE .

Het gebruikelijkste eindelijk, ofschoon niet het heiligste,

maar zeker het kortste van al deze gebeden is het Asem.

vohu. Het luidt aldus :

„Het A§a is het beste goed, het is het heil. Heil
zij

aan

datgene, wat het gerechtige is voor Aêa- vahista." ^)

Ook dit is geen gebed, maar een spreuk, of wil men een

soort van "Wees gegroet ! Het is misschien nog iets ouder

dan het Yenhê h^tam, want het is nog in zuiver gö,thadia-

lekt opgesteld, en het is daarom zoo geliefd, omdat het

asa het geheele leven van den vromen Zarathustriër be-

heerschte en hij daaraan de hoogste, waarde hechtte.

^) Men vergelijke hierbij den Commentaar in Ys. 20, 1 vgg. Ah-

mai zou ook ,voor ons' kunnen zijn. De vertaling van den tweeden

regel door Darmesteter: „Bonheur a celui qui est saint de la saintetë

suprème" is reeds daarom af te keuren omdat het onzijdige hyata^em

nooit kan beduiden: ,hem die heilig is.'



VIERDE HOOEDSTÜIt.

DE ZARATHUSTRISCHE GODSDIENST NAAR HET

JONGER AVESTA ^).

1. INLEIDEND. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN.

De jongere teksten in 't gathiscli dialekt geschreven

getuigden wel van wijzigingen in de leer der G^tha's aan-

gebracht, maar' in hoofdzaken bleven zij toch aan de oor-

spronkelijke prediking trouw. Er werden eenige mythologische

voorstellingen mee in verband gebracht, enkele gebruiken
die tot den ouden natuurdienst behoorden, zooals de ver-

eering der wateren, werden, als niet in strijd met den

zarathustrischen geest, weder ingevoerd en over 't geheel

grondleggende ideeën wat meer uitgewerkt. Maar die begin-

selen bleven toch vrij zuiver gehandhaafd en de leer sober,

de eerdienst, zoover wij kunnen nagaan, eenvoudig. Het

bovenal ethisch karakter van den Mazdadienst werd niet

verloochend.

^) Onder het jonger Avesta verstaan wij alle ons bewaarde teksten

die wel in de avestische taal, doch niet in 't gathisch dialekt zijn

geschreven; dus niet alleen den Vendidad, den Vispered en de niet-

gö,thisclie hoofdstukken van den Yasna, welke tot het groot officie

behooren, maar ook de Yasts, het Khorda-Avesta en de fragmenten
van verloren Nasks die wij nog bezitten. Wij noemen het ,jonger',

omdat de gathische teksten er blijkbaar den grondslag van uitmaken,

al is het van de daarin vervatte leer ook nog zoozeer afgeweken.

II. 11*
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In een geheel andere gedachtenwereld verplaatst ons het-

jonger Avesta. De grondslagen der leer zijn ook hier dezelfde.

Van hetgeen de Gatha's prediken wordt niets afgedaan, er

wordt alleen maar heel wat bijgevoegd. Aan Ahura Mazda

wordt geen minder hooge eer toegekend dan voorheen.

Evenmin aan de gepersonifieerde denkbeelden, die in de

Gatha's zijn kinderen of scheppingen heeten. Zelfs worden

zij gewoonlijk tot een zestal beperkt, wordt de naam Amesa

speüta's uitskiitend hun gegeven en dit zestal aan 't hoofd

van hemelsche wereld gesteld. Maar onder hen, die sterker

gehypostaseerd, haast persoonlijke goden geworden zijn, staat

nu een heirleger van Yazata's, nieuwe zarathustrische con-

cepties, oude natuurgoden zooals de zon en de maan, ja

zelfs oud-arische daêvas, waarvan sommigen in Indië nog
tot dè deva's behoorden, zooals Mithra, Tistrya en ver-

scheiden andere. In de oude leer was dit ook al geschied ;

men denke aan Aramati en aan de vereering van de vuren

en de wateren, althans in de jongere Gatha-periode in

zwang. Maar men zorgde toen, aan 't geen uit natuur- en

volksgodsdienst behouden werd althans een mystieken, liefst

een ethischen zin te geven. Nu is dit niet altijd meer het

geval, want het ethische is er vaak spaarzaam opgelegd en

een enkele maal zelfs geheel achterwege gebleven. Tegen-
over den Schepper van al wat goed is staat nu een hard-

nekkig wederpartijder aan 't hoofd van alle daêvas en

drujas, die binnen zijn eigen gebied onbeperkt heerschappij

voert en, hoewel minder machtig dan hij, al de goede schep-

pingen kan verontreinigen en bederven en eerst aan het

eind der wereldeeuwen overwonnen zal worden. Gebruiken

en regelingen zijn ingevoerd, waarop zelfs in de andere

prozateksten niet werd gezinspeeld, en het haöma-ofPer is

het voornaamste geworden, evenals bij de indische deva-

dienaars, terwijl Haoma als god onder de zarathustrische

yazata's een eereplaats heeft verkregen. Dit zijn nog slechts

de voornaamste verschilpunten, maar zij volstaan om aan
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te toonen, dat de mazdayasnische godsdienst een nieuw tijd-

perk is ingetreden.

Is dit niet een treurige verbastering, instede van ont-

wilskeling? Een teruggang van een bijkans monotheïstisch

stelsel tot polytheïsme, haast tot afgoderij? De oude heils-

profeten zouden er waarschijnlijk zoo over gedacht hebben.

Ook nu zullen zeker de getrouwen aan de overgeleverde

leer en inzettingen deze nieuwigheden, aangebracht door „de

Atharvans die van verre kwamen" ^), zeer bedenkelijk heb-

ben gevonden. En dezen voelden wel dat velen er bezwaar

tegen zouden maken. De moeite die zij zich getroostten om
den dienst der tot zarathustrische yazata's omgestempelde goden
als aloud voor te stellen en als door Zarathuëtra en Ahura

Mazda zelven goedgekeurd, bewijst het
; zij voelden dat

rechtvaardiging noodig was. Doch al hadden de rechtzinnige

Mazdadienaars gelijk, als zij zich ergerden aan 't geen zij

hier zagen geschieden, dat het geschiedde was onvermijdelijk.

Nieuwe verhevene godsdienstige denkbeelden, gezuiverde,

streng idealistische eerdiensten kunnen in kleinen kring,

onder hoog ontwikkelden, wijzen of denkers, rein bewaard

en in eere gehouden worden, maar zij worden niet in ruimer

kring verbreid, zonder aanstonds iets en steeds meer van

die reinheid en eenheid te verliezen. De menigte des

volks, de minder ontwikkelden zijn wel geneigd de nieuwe

heilsleer aan te nemen, maar niet ten koste van veel wat

hun en hun vaderen sedert eeuwen heilig en dierbaar was,

én men ziet zich genoodzaakt, wil men hen winnen, daaraan

in 't nieuwe godsdienststelsel of in den nieuwen cultus een

plaats te geven. Het was noodzakelijk. Zou de zarathustrische

^) Ys. 42, 6. (Sp. 41, 33). Het is de litanie aan 't laatste hoofdstuk

van den Yasna der 7 hoofdstukken aangehecht, en, schoon in 'tgatha-

dialekt geschreven (niet „dans Ie dialecte vulgaire," zooals Darmesteter

zegt), van geheel anderen geest en van veel jongeren oorsprong dan het

stuk waarachter men 't gevoegd heeft, vol van de onnoozelste mytho-

logie bovendien.

II. 12
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Mazdavereering van een theosofenschool of van een kleine

secte een machtige godsdienst worden, ingrijpend in het

volksleven en instaat om de natiën waarbij zij bloeide tot

vervulling eener wereldhistorische roeping te bezielen, dan

moest zij dezen weg inslaan. Heeft zij daarbij haar oor-

spronkelijke eenvoud en strengheid verloren, zij
heeft er

vat door gekregen op de harten des volks, zijn nationale

herinneringen en overleveringen voor den ondergang bewaard

en althans een deel zijner nationale poëzie voor het nage-

slacht behouden.

Waar deze nieuwe gestalte van het Zarathustrisme ont-

staan is, kan niemand met zekerheid zeggen. De taal, waarin

ook deze oorkonden geschreven zijn, is niet de oud-perzische

en ook niet waarschijnlijk die der arische Meden. Zij is

dezelfde als — of liever, een slechts weinig verschillend

dialekt van die der Gatha's
;
welhcht diezelfde taal in een

latere periode, wellicht eenvoudig de tongval van een ander

gewest. Er is reden om te onderstellen, dat het gMhisch
in Noord-Ir4n, het andere dialekt meer in 't Oosten, bepaal-

delijk het Zuid-oosten thuis behoort. De groote plaats in

deze geschriften door de vereering van den Haoma inge-

nomen, wijst op de aan Indië grenzende gewesten van

Iran, met name op het stroomgebied van de Harahvaiti. De

staatkundige en staathuishoudkundige toestand waarop deze

boeken zinspelen komt overeen met den stand der bescha-

ving, dien wij daar kunnen verwachten. Of
zij alle daar

zijn opgesteld
—

geschreven, althans in den tegenwoordigen

vorm, zijn zij eerst veel later — is een andere vraag. Het

kan zeer wel zijn, dat eenige 'ervan ontstaan zijn in scholen

van priesters die in West-Iritn gevestigd waren, al blijft

het vreemd; dat de Magiërs, de gezaghebbende priesters

van Medo-Perzië ook in dit gedeelte van 't Avesta niet

genoemd worden. De Yasts bijvoorbeeld schijnen voor een

goed deel in Perzië of Medië gedicht te zijn, schoon niet

in de landstaal, maar in de taal door den eerdienst gewijd.
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Maar de oorsprong van de belangrijke wijzigingen die de

zarathustrische leer nu onderging schijnt wei in het Oosten

van Ir4n gezocht te moeten worden. Dit zijn geen losse

gissingen, maar hypothezen die een hoogen graad van waar-

schijnlijkheid hebben.' Om ze tot historische zekerheid te

verheffen, daartoe ontbreken tot heden de gegevens.

Niet zekerder zijn wij wat betreft den tijd wanneer deze

vervorming der zarathustrische leer tot stand kwam. Het

eenige wat vaststaat is, dat zij vóór het eind van de heer-

schappij der Achsemeniden geschied en waarschijnlijk lang

te voren aangevangen moet zijn. De oudste berichten der

Grieken bewijzen, dat het stelsel zooals we het in 't jonger

Avesta vinden gereed was, voordat zij
er kennis van kregen.

Ook zijn zeker niet alle veranderingen op eens ingevoerd.

Tot de oudste der nieuwe bestanddeelen reken ik den

Haomadienst. Van de latere kunnen sommige wel eerst in

't Westen, in eigenlijk Medië en Perzië zijn opgenomen.
Zoo onder andere de dienst van Mithra, den krijgshaftigen

god, wiens naam reeds van ouds in Medië voorkomt en die

aan de oorlogzuchtige Meden en Perzen bijzonder dierbaar

moest zijn. Intusschen ook hier moeten wij ons met een

zekeren graad van waarschijnlijkheid vergenoegen.

De boeken en fragmenten waaruit het jonger Avesta be-

staat zijn ook niet alle even oud en zij zijn bovendien

sterk overgewerkt en geïnterpoleerd. Het oudste gedeelte

van den Vendid^d, Fargard 3— 18, is wel ouder dan het

kunstig saamgesteld ritueel van Yasna en Yispered dat de

oude Staota-yesnya omsluit. De yasts in dat ritueel opgeno-

men, zooals de groote H6m-yast^ bestonden waarschijnlijk

eer dan de verzameling van yasts zooals wij die nu bezitten,

al bevatten deze laatste zeer oude stukken, die misschien

nog tot de vdorzarathustrische nationale literatuur behoorden.

Ook zijn sommige dezer yasts, zooals de tweede en derde,

veel jonger dan de meeste andere. Toch is 't niet mogelijk,

den godsdienst waarvan het jonger Avesta getuigt, in zijn
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geleidelijke ontwikkeling te schetsen. Wij zullen hem als

geheel moeten nemen, zonder te beproeven een scherpe

scheiding tusschen het vroegere en latere te maken. Alleen

by enkele bijzonderheden, waar 't zeer duidelijk uitkomt,

zullen wij op dat verschil wijzen.

Men houde daarbij in 't oog, dat dit geheele Hoofdstuk

nog veel minder dan het vorige de geschiedenis bevat van

een godsdienst die werkelijk alzoo heeft bestaan. Het be-

helst veeleer de beschrijving van een godsdienstig en ritueel

stelsel, een godsdienst- en zedeleer, die waarschijnlijk nooit

of nergens volledig in praktijk is gebracht, dan misschien

in een kleinen kring van priesters en theologen. Het is

hun ideaal, dat zij in deze oorkonden uitspraken. Als wij

in een volgend Hoofdstuk samenvatten wat ons van den

iranischen godsdienst ter tijde der Achsemeniden bekend is,

zal blijken hoezeer men van de voorschriften der Atharvans

afweek. Eerst onder de Sasdniden werd het Avesta, doch

aangevuld, veelszins omgewerkt en met de behoeften der

monarchie in overeenstemming gebracht, algemeen als de

goddelijke openbaring beschouwd en door den Staat als

hoogste norm erkend.

2. AHUEA MAZDA.

Ahura Mazda, wiens namen nu geregeld in deze orde

doch als twee afzonderlijke woorden geschreven worden,

behoudt ook in 't jonger Avesta zijn plaats aan 't hoofd

van alle yazata's, zooals thans de hemelgeesten heeten. In

alle litanieën en lofzangen heeft hij den voorrang en de eerste

dag der maand is hem gewijd. Zelfs als hij, misschien eerst

tegen 't eind van de heerschappij der Achsemeniden, met

Mithra in een tweeëenheid verbonden en deze alzoo eenigs-

zins met hem gelijkgesteld wordt, heet hij de „Heer der

(geheele bewoonde) wereld", Mithra slechts „Lands- of
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Rijksheer" ^). Ook Zarathustra wordt nu een soort van

onderkoning, mot wien Ahura zijn heerschappij althans over

de menschheid moet deelen. Wordt hij gehuldigd als de

grootste yazata, omdat hij alle hemelsche of geestelijke

yazata's onder zich heeft, onmiddellijk daarop volgt de

verheerlijking van Zarathustra, als hoofd der aardsche yazata's

met niet minder verheven titels geëerd ^). Deze is dus de

stadhouder der aardsche huishouding, een natuurlijk gevolg

van de sinds lang bestaande leer, volgens welke hij de

Middelaar is, die de openbaring het eerst, reeds van de

schepping af, van Ahura Mazda ontvangt en aan de men-

schen meedeelt. Dit blijft hij ook nu en de Godheid moe-

digt hem aan om steeds meer te vragen, en toont zich

geneigd die vragen altijd weer te beantwoorden ^). De
zarathustrische vraag wordt nu zelfs gepersonifieerd en onder

de yazata's opgenomen. In theorie blijft dus Mazda de

hoogste, maar door de uitbreiding aan sommige diensten

gegeven, zooals van Haoma, later van Mithra en An^hita,

schijnt zijn vereering eenigszins op den achtergrond geraakt.

^) De vereeniging van de namen Ahura en Mithra, waarbij de laatste

voorgaat, in een dvandva, ongeveer als die van Mitra en Varuna. Ys.

2, 11 en 16 heet Ahura soithrahê paiti, Mithra dainhupaiti. Denamen
voor ,land' zijn in alle talen dubbelzinnig. Zoo duidt de titel der

Perzische koningen JcMayathiya dahyimdm, wat de babylonische ver-

taling nu eens door ^ar matdti IdSsat (?) ameluti (koning der landen

van de geheele menschheid), dan door sar matdti Sa naphari liSanu

gabbi (koning der landen van 't geheel aller talen) weergeeft, hun

wereldheerschappij uit. Maar dat in 't Avesta sóithra meer omvat dan

dainhu blijkt uit Yt. 10, 75. Darmesteter's verklaring: „heerschappij

over de natuur (S. p.) en politieke -landsverdeeling (d. p.) is dus juist,

mits wij de natuur hier tot de bewoonde wereld beperken.

^) Ys. 16, 1 en 2. De tegenstelling mainyaom—gaethim kan hier

moeilijk anders dan = „hemelsch—aardsch" zijn, ofschoon de woorden

oorspronkelijk een andere beteekenis hebben.

*) Vend. 18, 13 noemt Ahura Mazda zich paüi-vaciStèni parstem:

„die als hij gevraagd wordt het meest geneigd is tot spreken."
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De Schepper van alle dingen is hij gebleven, en zelfs

schijnt hij nu met Geus tasan, evenals vroeger reeds met

Spenta mainyu geheel vereenzelvigd. Men heeft in de orde

waarin de scheppingen van Ahura Mazda worden opgesomd
semietischen invloed meenen te bespeuren. Inderdaad worden

zij in een der yasts ^) tot een zestal herleid, althans voor

zooveel het stoffelijke betreft, in deze orde: de hemel, de

wateren, de aarde, de planten, de Stier, waaruit de dieren,

en Gaya (maretan) waaruit de menschen zijn voortgekomen

(althans zooals de latere leer dat opvat). De zarathustrische

auteur voegt er dan natuurlijk „ de wereld der gerechtigheid

{asaY bij. Deze rangschikking heeft werkelijk overeenkomst

met die in 't Babylonisch scheppingsverhaal, doch komt

met het Hebreeuwsche van Genesis slechts in het laatste

drietal overeen. Maar een vast stelsel hadden de Mazda-

yasners niet. Veeleer waren zij
er op uit in 't verheerlijken

van Mazda's reine schepping zoo volledig mogelijk te zijn.

Zoo in de lange Litanie der schepping in Fargard 19 van

den Vendidèd, die beschouwd werd als door Ahura Mazda

zelven Zarathustra in den mond gelegd. Daar gaan de aarde

en de wateren vooraf, gevolgd door den reinen (hemel)boom

en de zee VourakaSa, in wier midden die boom staat, dan

eerst komen de hoogste hemel, het eindelooze licht en

verschillende paradijzen, daarna, te midden van allerlei

hemelsche en andere mythische wezens, zooals de visch

Kara, waaruit alle visschen zijn voortgekomen, staan de

Gatha's als afzonderlijke schepping en de zeven wereld-

^) Yst. 13, 86. — Ys. 19, 1, wat hierbij ook wel wordt aangehaald,

heeft eigenlijk met de orde der scheppingen niets te maken, al komt

het begin met de aangehaalde plaats van den Yast overeen, want op
de planten, waaraan hier de Stier voorafgaat, volgen eerst het Vuur
van Ahura Mazda, dan de vrome, en dan daêva's, khrafstra's (die toch

zeker geen scheppingen van den goeden God zijn), dan- de menschen,

de geheele belichaamde wereld en alle goede dingen door Mazda en

Asa geschapen.
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deelen (Karsvar), maar opmerkelijk genoeg worden noch

de dieren noch de menschen, noch zelfs beider protoplasten

vermeld ^).

Maar voor alles, voordat hemel of aarde of wat het zijn

moge geschapen werd, zoo leert de Baghan Yast ^), heeft

Mazda het heilige gebed Ahuna vairya geschapen, dat daarom

zoo groote wondermacht bezit en aan hem die 't getrouwelijk

uitspreekt diezelfde macht verleent.

In de voorstelling die het jonger Avesta van Ahura

Mazda geeft moet men verschillende elementen onderscheiden,

populair-mythologische, dichterlijke beeldspraak en theologi-

sche bespiegeling. Men kan vermoeden dat het laatstge-

noemde het jongste is, maar 't is gansch niet zeker. Popu-
lair is de voorstelling

— en zij
is zeker oud, want men

vindt haar eigenlijk reeds in de Gdtha's — dat de godheid
woont in den hemel Garo-nmana. Daar zitten de hemel-

geesten op gouden tronen om hem heen, met Nairyó-sanha
den vuurgeest nevens hen, en als de gestorven vromen

naderen verlaat Vohumanó zijn zetel en treedt hun te

^) Vend. 19, 45 vgg. Het is een der jongste bestanddeelen van den

Vendidad. De aarde heet „door Ahura", het water „door Mazda ge-

schapen." Waarom en wat het onderscheid is tusschen ahuradhdta en

mazdadhdta kan ik niet zeggen. Vburakasa is wel eigenlijk de hemel-

oceaan, maar de hvanvant asman ligt hooger. Het eigenlijke licht heet

hier hvadhdta, zichzelf de wet stellend (niet: door zichzelf geschapen).

Het hier ook genoemde mythische oord Misvdna gdtu hvadhdta wordt

door de traditie opgevat als de plaats waar de overvloedige goede
werken bewaard worden die men bij 't laatste gericht in mindering

zijner booze daden in rekening kan brengen, het latere haynéstegUn,

een soort van vagevuur. Darmesteter vat de woorden echter terecht op
als synoniem van den eeuwigen lichthemel, anaghra raocdo. Het is de

plaats waar 't (hemelsch) loon naar eigen wet wordt toebedeeld. Mijns
inziens ook niet verschillend van den hemel van Ahura Mazda, hetzij

die vahiSta ahü, 't zij die garo nmdna genoemd wordt.

^) De Baghan Yast is een Commentaar op de heiligste gebeden,
Ys. 19, 1 vgg.
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gemoet om hen te verwelkomen ^). Dichterlijke beeldspraak

daarentegen is het, als het heet dat A.hura Mazda, tegelijk

met Mithra, Kasna en Speüta Armaiti, zich bekleedt met

den hemel als een met sterren bezaaid gewaad, geweven
uit geestelijke stof en welks einden niet te zien zijn; een

beeldspraak, die Herodotus misschien aanleiding heeft gege-
ven tot zijn onjuiste mededeeling, dat de Perzen het rond

des hemels zelf als God vereeren. Maar het is reeds zuiver

theologie, als geleerd wordt, dat hij schept in den oneindigen

tijd, dat hij onfeilbaar van verstand, onfeilbaar in alwetend-

heid, dat hij altijd wakker en nuchter is, in tegenstelling

van de door soma dronkene deva's, die men verfoeide ^).

En in den aanhef van den Yasna wordt de geheele leer

omtrent der Allerhoogste aldus samengevat: „Ik roep aan

en verkondig aan den Schepper Ahura Mazda, den stralende,

vol heerlijkheid, en den grootsten, besten, schoonsten, sterk-

sten, verstandigsten, schoon van lichaam, den oppersten uit

gerechtigheid, den zeer wyzen, allerwege vreugde gevenden,
die ons geschapen, die ons gevormd, die ons gevoed heeft,

^) Vend. 19, 31 vgg. Nairyó-sanha, met wien de gerechtigen (asavanó)

daar gezegd worden samen te wonen, is de welbekende vuurgod der

Oost-ariërs Naracamsa, in den Veda met Agni vereenzelvigd. Hier, 19,

34 wordt van hem gezegd : astó maxddo ahurahê 7nr€ddhi nairyo-sanha.

Mrüidhi is waarschijnlijk uit den volgenden zin ingeslopen, geeft hier

geen zin en moet zeker geschrapt worden. Asta vertaalt de traditie en

natuurlijk Darmesteter met haar : ,vriend', Justi : ,gezant', (van as gaan),

de Harlez : ,dienaar'. Men zou geneigd zijn het woord ook hier in zijn

gewone heteekenis van ,lichaam' te nemen, want evenals de zon kan

ook het vuur wel het lichaam der godheid heeten. Porphyrius wist

reeds, dat het lichaam van Oromazes gelijkt op het licht, gelijk zijn

geest op de waarheid. Zie Bapp, ZDMG. XIX, p. 49. Men heeft

terecht gezegd, dat Ahura Mazda voor de zarathustrische theologen

eigenlijk consubstantiëel is met het licht.

^) Vend. 19, 20. Yt. 12, 1. Ahvafnö ahanho in de eerste plaats is

letterlijk: ,zonder slaap en zonder roes'. Adhaoyo in den schoonen

aanhef van den Yast is ,zonder dwaling', ,onfeilbaar'.
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die de allerweldadigste geest is." Zoo als ieder ziet, een

voor dien tijd en bij dat volk merkwaardig zuivere ethische

conceptie. Want dat hier geen jongere leer is, wellicht onder

invloed van westersche bespiegeling ontstaan, maar een

leer uit den bloeitijd van 't oud-perzische rijk, dat blijkt

daaruit dat niet slechts late grieksche schrijvers, zooals

Dio Chrysostomus of Plutarchus, maar ook Xenophon dezen

god der Perzen reeds kende, en allen hem beschrijven als

den Schepper van alle goede dingen, den onderhouder en

bestuurder der wereld ^), zooals wij hem trouwens ook uit

de inschriften der Achsemeniden zullen leeren kennen.

Maar het dichterlijk en ethisch verhevene wordt niet door

allen ^ verstaan. Die meenen mocht in den oflferzang naar

Ahura Mazda genoemd en hem bijzonder gewijd de zuiverste

godsleer der Zarathustriërs te vinden, zou zich bedrogen
zien. Men vindt er hoofdzakelijk een reeks van eernamen

aan den Schepper toegekend, bijeengebracht in de overtui-

ging, in den aanhef van 't lied uitgesproken, dat in die

namen een wondere kracht was gelegen en dat die ze kende

een onweerstaanbare macht tegen alle geesten van het rijk

der duisternis bezat. En het blijkt, dat dit kleingeestig

gebeuzel zeer in den smaak viel, want meer dan eene hand

is duidelijk in den Yast te bespeuren. De oorspronkelijke

samensteller, die de avestische taal nog zeer goed schreef,

vergenoegde zich waarschijnlijk met een vijftal bekende

epitheta : Beschermer en Schepper (pdfusca ddtdca), Onder-

houder en Weter (thrdtdca zhndtdca) en Weldoendste Geest

(mainyu spenisïa). Maar een ander, met het schrijven der

heilige taal niet wel vertrouwd, schoof een twintigtal, op
éen na andere, in, die hij blijkbaar niet zonder inspanning
had bijeengebracht. Een later, in de taal nog onge-

oefender, maar vlijtiger interpolator wist er tot 54 bijeen

'J Zie de plaatsen bij Eapp. ZDMG. XIX, p. 47 vgg.
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te brengen ^). Droevig bewijs, dat de geest geweken was.

Dit was echter nog een betrekkelijk onschuldig theologen-

vermaak. Erger is het, als in andere Yaëts niet alleen het

gezag van Ahura Mazda gebruikt wordt, om de invoering

van sommige oud-iranische godheden als goed zarathustri-

sche yazata's te rechtvaardigen en hun eerdienst als recht-

zinnig aan te prijzen, maar men hem zelfs zoozeer tot het

menschelijke doet afdalen, dat hij met Zarathustra de eerste

heet, die aan zulke on-zarathustrische wezens in Airyanem

vaêjó, het arische stamland, offers bracht. Tenzij men zich

dit offeren als een gemeenschappelijken offermaaltijd, hun

gastvrij aangeboden, heeft voorgesteld.

3. DE AME§A SPENTA'S EN ANDERE ZARATHUSTRISCHE

yazata's.

Duidde de naam Amesa spenta in de jongere gathische

periode waarschijnlijk alle hemelgeesten die men vereerde en

zelfs alle zalige vromen aan, van die algemeene toepassing

vindt men in 't jonger Avesta nog slechts een enkel over-

blijfsel. Zoo worden met Mazda en zijn zes trawanten een

enkele maal ook het Vuur van Ahura Mazda, Geus urva en

Geus tasan tot de Onsterfelijke Weldoeners gerekend ^) en

*) De H6rmezd-Yast, al is hij aan de hoogste godheid gewijd en al

staat hij aan de spits van de geheele verzameling, is een der jongste.

De eerste interpolator Yt. 1, 7 heeft zijn twintigtal verkregen door

Ahura en Mazda elk afzonderlijk te tellen, den naam van den amsaspand
Asa vahista er bij te voegen en drie namen nog eens in anderen vorm

te herhalen. De 54 van den tweeden interpolator zijn bereikt door 16

der andere 20 nog eens op te nemen, bij 14 de superlatieven te voegen
en voorts een aantal te herhalen. Een vernuftige reconstructie van den

Yast in zijn oorspronkelijke gedaante heeft beproefd Bartholomae in

zijn Arische Forschungen, I, p, 149 vgg,

^) Ys. 1 en 2. Het Vuur van Ahura Mazda wordt daarin uitdruk-

keiijk genoemd: yaêtiiStema ame^anam spèntanclm, wat men gewoonlijk
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is er later nog van drie en dertig hunner sprake. Eens zelfs

wordt de naam waarschijnlijk van de sterren gebezigd, en

dan wel van deze als de zielen der afgestorvenen 0. In den

regel echter is 't nu een zevental geworden, met Ahura Mazda

aan de spits, en dit zevental werd als een soort van aarts-

engelen boven de thans zoo talrijk geworden hemelmachten

verheven, wier algemeene naam het ook bij de Indiërs niet

ongebruikelijke Yazata (skr. yajatdj wordt. Hun komt dan

ook het eerst lof en aanbidding, offerande, verheerlijking en

gebed toe, hun behooren het leven en alle goederen des

levens, en over schitterende paden dalen zij neder om bij

den eerdienst der vromen tegenwoordig te zijn. De schoonste

eernamen kent men hun toe, aan deze overgankelijken, deze

goedregeerende vorsten, deze goede gevers met het goede

oog (verezi-ddithra) , scheppers, formeerders, erbarmers en

verzorgers, beschermers en begunstigers van al Mazda's

scheppingen, die hem ook bij de schepping der nieuwe

wereld in de opstanding ten laatsten dage meer dan alle

andere yazata's ter zijde zullen staan. Maar vooral wordt

nadruk gelegd op hun eenheid. Eén zijn zij, deze zeven, éen

van zin en woord en daad, éen ook met Ahura Mazda,

die hun aller vader en leermeester is. Want zij lezen elkander

in de ziel, en allen peinzen zij over wèldenken, wèlspreken

verklaart als den A. sp. die hefc snelst komt, den behulpzaamste.

Daarentegen heeten Ys. 16, 4 de bekende zes de eerstgeschapene, heil-

begeerige schepselen van Ahura Mazda, en wordt het vuur eerst aan-

geroepen nadat de naam van A. M. weer herhaald is, en Ys, 66, 1

worden Sraosa en het Vuur van A. M., den hoogen heer van den eerdienst,

zeer bepaald van de heilige of weldoende Onsterfelijken onderscheiden.

^) Yt. 7, 3 vergel. met 8, 1, Op de eerste plaats heet het: „Zoodra
de maan zich vertoont gaan de A. sp.'s op, vergaderen haar licht of

glorie en verdeelen dat over de door Ahura geschapen aarde." Op de

tweede plaats wordt ongeveer hetzelfde van de schitterende sterren

gezegd. Met die A. sp.'s en sterren kunnen natuurlijk de zeven planeten
niet bedoeld zijn, want deze zijn bij Iraniërs booze wezens.
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en weldoen en over Garó-nmana, den hemel ^). Zoo wordt

het zevental eigenlijk een zeveneenheid in Mazda en wordt

op mystische wijze uitgedrukt, dat de zes van hem onder-

scheiden personen eigenlijk slechts eigenschappen of werkin-

gen van hemzelven zijn. Het is inderdaad een vervollediging

van 't godsbegrip, een poging om in het Eene het menig-

vuldige te besluiten, omdat in den naam Ahura Mazda

letterlijk genomen slechts de hooge wijsheid Gods wordt

aangeduid ^). De kiemen dezer voorstelling kan men reeds

in de Gatha's vinden, en zij klimt misschien nog wel hooger

op, want van de eenswillendheid der Aditya's wordt ook bij

de Indiërs gesproken.

Neemt men elk dezer Ameêa spenta's op zichzelf, dan

vindt men plaatsen genoeg in 't jonger Avesta, die bewijzen,

dat men hun oorspronkelijke ethische beteekenis nog niet

vergeten had, maar hier en daar ook sporen van die tra-

ditioneele leer, die hun geheel andere, realistische functiën

toeschreef. Vooreerst worden zij, althans in 't Khorda-Avesta,

van afgetrokken denkbeelden door onzijdige of vrouwelijke

namen uitgedrukt, mannelijke geniën ;
zelfs de zeer vrouwe-

lijke Haurvat^t en Amëret^t heeten Heeren ^). De naam

van Armaiti, die, zooals vroeger gezegd werd, oorspronkelijk

ook als godin der aarde gedacht werd, gebruikt men enkele

malen voor de aarde zelve ; dien van Asa vahista, blijkbaar

reeds tot genius van 't vuur verlaagd, voor het vuur zelf.

Khsathra vairya kan op eenige plaatsen geen andere betee-

^) Deze schets van de leer der Amesa speHta's is voornamelijk ont-

leend aan de twee parallele plaatsen uit den Farvardin- en den Zamyad-

yast, Yt. 13. 82 vgg. en 19, 15 vgg. Vgl. ook Ys. 14, 1 en 2.

^) Eeeds Rapp, ZDMG. XIX, 64 heeft iets dergelijks opgemerkt.

Maar als hij de A. sp.'s, ,marklose Personificationen, Gestalten ohne

Fleisch und Blut, blosse Abstract!onen' noemt, dan geldt dit alleen

voor de leer in haar oorspronkelijke gedaante en in de bespiegelingen

der priesters, niet voor de volksvoorstelling.

') Siróze 1, 6 en 7.
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kenis hebben dan die van jmetaal'; men weet dat hij in

de latere leer, van genius des Rijks, dat is van het Rijk

van Ahura Mazda, de beschermer der metalen wordt.

Haurvaté,t en Ameretdt, de geniën van de spijze en drank

der hemellingen, der onsterfelijken, en wier namen zelven

heil (letterlijk: volkomenheid) en onsterfelijkheid beduiden,

worden eerst, en dit zeer natuurlijk, de stillers van honger
en dorst, al was dit zeker niet in overeenstemming met de

gathische leer, die aan beide als uitsluitend hemelsche

gaven de aardsche zegeningen van kracht en duurzaamheid

tegenoverstelde. Ten slotte werden zij, omgekeerd, de eerste

de genius der wateren, de tweede die der planten; door

welke gril der theologische bespiegeling, die door niets

gerechtvaardigd wordt, is moeielijk meer na te gaan. Maar

voor dit laatste althans vindt men in 't Avesta nog geen
zeker bewijs ^). Evenmin daalt in onze oorkonden, de jongste

niet uitgenomen, Vohumanó nog tot den rang van Heer

der dieren, waartoe de latere leer hem vernedert. Dat hij

wel eens voorkomt als de hemelsche type van den mensch

en zijn naam dan eenvoudig ,den mensch' aanduidt is ver-

klaarbaar en komt reeds in de GMha's voor ^). Wij zullen

niet pogen de groote veranderingen in beteekenis die som-

mige Ame§a spenta's dus reeds in deze, zij 't dan ook

waarschijnlijk eerst tegen 't eind dezer periode ondergingen,

alle te verklaren. Van enkele is dit niet moeilijk. Asa vahista

is wel een begrip dat al wat voegzaam, betamelijk, plicht-

*) Voor drmaiti als aarde, aÏÏa valiiSta als vuur, hhïïathra vairya

als metaal zie men de plaatsen aangehaald bij Justi, HB. der Zendsprachef

in voce. Volgens hem, zie op haurvatdt eu amêrêtdt, zouden deze

woorden op twee gelijkluidende plaatsen de vloeibare offeranden en het

hout van 't offer beduiden, wat de traditioneele verklaring is, natuur-

lijk ook door Darmesterer gevolgd, maar uit den tekst kan dat niet

worden opgemaakt. Veeleer omgekeerd moet hier het eerste als de

draona, het tweede als de vloeibare offerande worden opgevat.

°) Vgl. hier ook Justi HB. rfer Zendspraehe, voc. manaiih, e. De
meeste daar besproken plaatsen zijn gathisch.
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matig is, de gansche gerechtigheid omvat, maar als verper-

soonlijkiüg der sacrale reinheid en van den eerdienst kon

deze genius van zelf de beschermer van 't vuur worden.

Van Armaiti, HaurvattU en Amëret^t spraken wij reeds.

Maar wat den genius van 't hemelrijk, der goddelijke heer-

schappij, tot den heer der metalen kon maken, is niet dui-

delijk. De latere theologen weten dit wel. De heerschappij,

die
zij opvatten als 't Koningschap in 't algemeen, wordt

in stand gehouden en uitgebreid door de wapenen en deze

zijn van metaal ^). De reden moet natuurlijk een andere zijn,

die ons echter nu ontgaat. Veeleer zou ik de oorzaak willen

zoeken in de aloude verwantschap van de begrippen ,rijk'

en ,rijkdom', en dus aan de metalen als geldswaarde denken ^).

Hoe Vohumanó als Bahman de Heer der dieren geworden

is, is niet minder raadselachtig. Maar als men opmerkt,

dat de ritualisten onder zijn helpers de Maan en de Ziel

van 't Rund vooraan stellen, en dat uit het zaad van 't

gedoode protoplastische rund, in de maan (gaocithra) gezui-

verd, menschen en dieren voortkomen, dan vindt men in

deze mythische voorstelling misschien de brug tot de latere

leer, die echter in het door ons behandelde tijdperk nog
niet schijnt gevormd te zijn.

Vohumanó wordt integendeel in 't jonger Avesta eer

verhoogd dan verlaagd. Hij blijft niet alleen de voornaamste

der Amesa speiita's het nauwst met Ahura Mazda verbon-

den, maar deze schept eerst na overleg met hem, en de

Amesa speiita's worden gezegd met hem samen te wonen,

omdat zij eigenlijk door hem geteeld en voortgebracht zijn ^).

^) Zie het onuitgegeven fragment uit den grooten Bundahis, vertaald

door Darmesteter, Zend-Avesta II, 305 vgg.

^) Ik denk hier aan den Srniiovqyos TtXovtov van Phitarchus, waarmee

zeker Haurvatat niet bedoeld kan zijn, zooals men gewoonHjk meent.

Hierin moet veeleer Klisathra schuilen. De d. Evvoiiiag, waarmee men
Ivhsathra vereenzelvigt, is veeleer vanhuyd daêna, de goede wet of leer.

3
) Mdta hüta, Visp. 11, 12.
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Ja, men zou haast aan vereenzelviging van Ahura Mazda en

Vohumanó kunnen denken, als men leest dat Spenta Armaiti

en Asa het eerst van alle reine scheppingen geschapen zijn,

waardoor Vohumanó, die hen altijd voorafgaat tot de onge-

schapen hemelmachten zou worden gerekend ^).

Armaiti behoudt haar dubbele rol van beschermgeest der

aarde en verpersoonlijking van het rechte denken, waaruit

de godsdienstige liederen en spreuken voortkomen. De macht

over de booze geesten aan die heilige teksten toegekend

wordt dus als de hare beschouwd. Zij breekt hun aanval,

verwart hun verstand, verlamt hun handen ^). Door haar

blik maakt
zij

den moordenaar machteloos
'^). Zij is het aan

wie men alle kennis van gatha's en yasna, maar ook de

antwoorden op alle vragen verschuldigd is *). Dit is de eene

zijde van haar wezen. Daarentegen roept Yima haar als

den beschermgeest der aarde aan, wanneer hij haar uit-

breidt ^). Tot haar, in vereeniging van Mazda bidt men om

gezondheid voor het vee, de mannen en het vrome kroost,

opdat alle huisgenooten zomer en winter op haar gebied

mogen wonen ®). Maar wee hem die den goeden landbouwer,

den waren vrome, niet milddadig behandelt. De vertoornde

godin stort hem, tot straf voor zijn gierigheid, in de duisternis,

de wereld der smart, het slechtste oord, den diepsten afgrond ^).

^) Vsp. 19, 2.

^) Yt. 1, 27. aêsam moet op booze wezens slaan. De twee laatste

regels der strofe versta ik niet.

') Yt. 1, 29. Als beschermster tegen de demonen wordt zij ook met

Ahura Mazda samen aangeroepen, Vend. 8, 21.

*) Vend. 18, 51.

^) Vend. 2, 10 en 18. Zij heet daar zelfs de woning, waarvan Ahura

Mazda de meester {paiti) is.

") Ys. 16, 10.

') Vend. 3, 35. Haar daarom tot een clithonische godin, in de diepte

wonend, te willen maken, is door niets gerechtvaardigd. Darmesteter

deed dit in zijn engelsche vertaling. In de fransche herhaalt hij echter

deze meening niet.
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De vereering vaa Sraosa, den genius der openbaring,
die in de Gètha's, als de hoorder en gehoorzame, de midde-

laar is tusschen de hemelwezens en de menschen, heeft in

het jonger Avesta een hooge vlucht genomen ^). Met leven-

dige kleuren, in beelden voor een deel aan de natuur-

mythologie ontleend doch zelve niet zonder dichterlijke

verheffing, schildert hem de Srós-Yast, althans wanneer wij

het lied ontdoen van prozaïsche toevoegsels der latere

theologen. Hij het eerst van al Mazda's schepselen heeft

naar zuiveren ritus met baresma in de hand en de heilige

liederen zingend, Ahura zelf, de zes Amesa spenta's en het

tweetal dat de wereld schiep en beschermt ^) vereerd, en

^) De bronnen, waaruit wij de kennis vanden jong-avestischen Sraosa

moeten putten,- zijn voor een deel zeer jong. De oudste en vooi'naamste

is de Srós-yast, Ys. 57, waarvan Srós-yast-hadokht een jonger, verkorte

redactie is. Veel later is het merkwaardig gesprek tusschen S. en de

Drukhs, Vend. 18, 30—59. In den yast is wel sprake van de vijf

Gatha's van den Spitama, den vromen Zarathustra, die hij zingt naar

't metrum, den Yasna haptanghaiti en het Fsüsómathra, en van nog
andere teksten waaromtrent wij niet weten, of er werkelijke boeken mee

bedoeld zijn {zdosihpaiti-parstó-sravankem, vgl. Yt. 5, 91 parstovacanhd).

Ys. 57, 8 en 22. [Vend. 18, 51 noemt alleen dit laatste met de Gatha's

en den Yasna (h. h.).] Het lijdt echter geen twijfel dat de passage

van den yast waar deze heilige literatuur wordt opgesomd daartoe oor-

spronkelijk niet behoorde. Zij is proza, terwijl het metrisch gedeelte

alleen van 't Ahuna-vairya spreekt.

^) Wie die pdyu thworestara zijn, heeft van ouds de uitleggers moeite

gebaard. De traditie denkt aan twee functies van Mithra, Darmesteter

aan Mithra en Ahura, meermalen aldus in een dvandva verbonden.

Hoe vreemd het schijne, ik meen, dat zij geen andere zijn, dan de

twee geesten, maimjü, die ook in str. 17 als de scheppers der wereld

genoemd worden, spenta en anra. Anra mainyu is voor den dichter van

dezen yast nog geen booze geest, die als vijand tegen Ahura Mazda

over staat, en van dezen laatste, die reeds genoemd is, worden hier de

twee scheppers onderscheiden. § 32 waarin Aiira mainyu als booze

geest genoemd wordt is een later invoegsel in het oude lied. Voor den

dichter zijn Dood (mahrJcat), Aêsma en de Haêna's met de Daêva-

drukhs en Vidhótus de voornaamste booze geesten. Zie str. 25.



ZARATHUSTRISCIIE YAZATA'S. 193

wederkeerig komt ook hem een haoma-offer toe. Immers

Haoma zelf heeft hem op den hoogsten top der Hara-bareza,

van den godenberg, waar ook zijn schitterend paleis staat,

reeds een oifer gebracht. Maar niet alleen een hemelsche

priester, ook een heilsprofeet is hij, de groote leeraar, die

het zuivere geloof, de wet van Mazda, verbreidt over de

aarde en door wiens zegevierend gezag, wetenschap en

wijsheid de onsterfelijke weldoeners zelven door de zeven

werelddeelen gaan. Een hemelsch vierspan paarden, enkel

licht zonder schaduw, voert hem met onbereikbare snelheid

van de eene zijde des hemels naar de andere, en driemaal

daags, driemaal 's nachts doorloopt hij het Karsvare Hvani-

ratha, deze menschenwereld, met zijn wapen, het wónder-

woord Ahuna vairya, in de hand. Daarom, onheil, verderf

en rampen kunnen het huis niet treffen waar men hem

gastvrij ontvangt. Geen booze geest kan hem ooit weer-

staan. Hij vreest geen hunner, maar zij sidderen en krimpen
samen voor hem. Hij vermorzelt hun den kop met zijn ge-

weldige knots, hij, de moedige, snelle, sterke, heldhaftige,

hoogverhevene, die na elke overwinning zegevierend terug-

keert in de vergadering (vyaJdiman) der Amesa speiita's,

waar hij ook rechtens behoort. Nooit rust hij, de altijd

waakzame, die geen slaap gekend heeft, sedert de twee

geesten deze lichamelijke en geestelijke wereld schiepen en

dus de strijd der beide machten begon. Met opgeheven zwaard

staat hij te middernacht, de levende wereld beschermend, en

veilig en rustig, als in een welbewaakte vesting, slapen de

arme vromen, mannen en vrouwen beide.

Wij gaan achter deze schoone conceptie geen natuurgod
zoeken. Sraosa is een echt zarathustrische schepping van

oudsher, een verpersoonlijkte abstractie, gelijk zijn naam

aanduidt, de genius van de gehoorzaamheid en vandaar der

goddelijke openbaring. Nu wordt hij de persoonsverbeelding
van de goddelijke openbaring niet alleen, waarom hem de

genius der waarheid Arsti vergezelt, maar van de geheele

IL 13
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religie, de zegevierende die zich met ongelooflijke snelheid

verbreidt, waartegen geen machten der duisternis en onwetend-

heid vermogen en die alle onheilen van het hoofd der

vromen afwendt ; het ideaal van den waren atharvan tevens,

die, terwijl allen slapen, de nachten biddend en peinzend

doorwaakt en het reine vuur waarvoor de daêva's vluchten,

onderhoudt. Aan de natuurmythen zijn de trekken van het

dichterlijk beeld ontleend, de Yazata zelf is een zuiver

ethische figuur. En dat hem in den volksgodsdienst de haan,

Paródars, de omhoogziende vogel, zooals de vromen, niet

Kahrkatas, zooals de slechtsprekende menschen hem noemen,

zijn heilige vogel werd, mag niet uit een oude animistische

vereering afgeleid, maar moet als een natuurlijke symboliek

bij den genius der waakzaamheid beschouwd worden. Hij

is het toch die op geregelde tijden van den nacht den vrome

wekt om het vuur te onderhouden en hem 's morgens roept

tot het gebed. In den strijd tegen den slaapdaêva Busyasta
is hij daardoor Sraosa's bondgenoot. Zoo is, even licht ver-

klaarbaar, Sraosa zelf de bondgenoot en medestrijder van

den genius der trouw, den vijand van logen en onwaarheid,

Mithra, en de dichter van het lied aan dezen god gewijd,

als hij beschreven heeft hoe Mithra en Rasnu de schenders

van waarheid en trouw, de Mithro-drujas, over en weer

naar elkaar toe drijven, zegt tevens, dat Sraosa ze aan die

beide beschermers der godvruchtigen toeblaast ^). Men zou

zich zeker vergissen, als men daaruit opmaakte, dat hij

vroeger een windgod geweest moet zijn,

Gansch eigenaardig is het gesprek van Sraosa met de

Drukhs, dat Yend. 18 heeft. De auteur wil de reinigingen

en de boetedoeningen voorschrijven, die men in acht heeft

te nemen na enkele overtredingen der reinheidswet of

^) yt. 10, 41. SraoSó asyö vispaêibyó naemdèibyd liam-vditi paiti

thrdtdra yazata : De vrome S. blaast hen van alle oorden samen naai-

de twee beschermende goden. In str. 52 is S. met Nairyó-saiiha Mithra's

medestrijder.
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onwillekeurige besmettingen. En om die aan te dringen

stelt hij 't zoo voor, dat de Drukhs zelve dit aan Sraosa

onthuld heeft, vooral dat, naar haar eigen getuigenis, zulk

een bewust of onbewust overtreder vleeschelijke gemeen-

schap met haar gehouden heeft. De Drukhs, sidderend voor

de dreigende knots van den Yazata, spreekt hem aan met

hoffelijke woorden en geeft, onwillig maar uit vrees, volledig

antwoord, ofschoon zij zelve met scheldwoorden overladen

wordt. Het is niet meer dan de inkleeding eener bijzondere

wet, maar zij bewijst, hoe hoog men de macht der yazata' s

boven die der daêva's verheven achtte.

Hebben de Ameêa spefita's en Sraosa in deze periode

een scherper geteekende persoonlijkheid verkregen, dan hun

in de g^thische werd toegekend, het was niet meer dan

natuurlijk dat de godsleer, bij de verbreiding der nieuwe

religie in ruimer kringen, zich in die richting ontwikkelde.

De dichters zelven hadden daartoe den weg gebaand. Maar

men vergenoegde zich daarmede niet meer. Sommige begrip-

pen, in de G^tha's nog niet meer dan dat, nog geheel

onpersoonlijk, worden in 't jonger Avesta tot persoonlijke

yazata's verheven en als zoodanig gediend. Rechtvaardig-
heid en waarheid, de ware leer en de wijsheid, de godde-

lijke verlichting zijn daarvan de sprekendste voorbeelden.

Hetgeen recht en waarachtig is wordt nu in de wereld

der hemelgeesten vertegenwoordigd door de yazata's Arstat

(Arsti), Erethé, Rasast^t en vooral door Easnu. Easnu razista,

de rechtvaardigste rechtvaardigheid, heeft van dit viertal

de grootste beteekenis. Hij heeft zijn eigen yast, waarin hij

genoodigd wordt tegenwoordig te zijn bij verschillende

soorten van godsoordeelen (vara) ,
en waarin hij wordt voor-

gesteld vertoevende in alle deelen van 't heelal, van de

zeven werelddeelen af tot in het ongeschapen licht en de

hemelsche paradijzen. De noodiging is echter eerst alleen tot

Mazda zelven gericht, doch gaat dan ongemerkt op Easnu
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over, die ook inderdaad niet anders is dan de personificatie

van den onfeilbaren en alwetenden God ^). Bij zijn naam

een valschen eed te zweren, wanneer men voor het kokend

eedwater staat, is evengroote zonde als Mithra te bedriegen ^).

De waarheid is zijn wet ^). Bij de brug Cinvat, waarover

de vromen ten hemel stijgen, houdt hij met Mithra en Sraosa

de wacht *). Het zal wel onder griekschen invloed geweest

zijn dat van dit drietal doodenrechters gemaakt werden en

de late traditie dat hij de balans houdt voor de zielenwegers

Arstat en Zamyat is wellicht egyptisch van oorsprong. Maar
in elk geval zijn al deze voorstellingen met zijn oorspronke-

lijk karakter in overeenstemming.
Cista of Cisti, de wijsheid, is een oud zarathustrisch

begrip dat zelfs in den naam van Zarathustra's dochter

Póurucisti voorkomt ^) en zoo is ook Daêna, meermalen in

de Gatha's voor de nieuwe leer, het ware geloof ^) gebezigd.

Beide worden nu als Cista razista en Daêna mazdayasni,

persoonlijke yazata's waaraan de Din-yast gewijd is. Onder-

scheiden, worden zij toch niet gescheiden en door den

samensteller van het poovere stuk geheel gelijk gesteld '^).

De vereering van de mazdayasnische leer en van de waar-

achtigste wijsheid was zarathustrisch rechtzinnig, maar dat

aan beide nu een bijzondere eerdienst werd toegekend

') Rasn-yast, Yt. 12. Ook Vend. 4, 55 komt E. bij het godsoordeel.

^) Vend. 4, 54 vg.

'') Afrin Paigh. Zart. (Yt. 23 Westerg.) 7. Vgl. ook Yt. 12, 0: ars-

ukhdhahê vacaiiho yat frddat-gaethah'è khS.

*) Vend. Pehlvi, 13, 9 citaat, Darmesteter, ZA. III.

"•) Zelfs Ys. 51, 16. vgg. vat Mills, The Gathas^ p. 186, Cistl =
Sophia als eigennaam op.

") De jleer', het ware ,geloof schijnt mij de beste vertaling voor

daêna. Noch de ,Wet' (Justi), noch de
,Religie' (Darmest. Mills) geven

den zin juist weder, al zijn 't verwante begrippen.

'j De Din-yast (Yt. 16), ofschoon naar Daêna genoemd, houdt zich

hoofdzakelijk met Cista bezig. In § 1 echter wordt deze geheel gelijk-

gesteld met eerstgenoemde. Het stuk is een onbeduidende samenstelling

in proza, voor een deel aan Yt. 14 ontleend.
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schijnt de auteur eenigszins te willen rechtvaardigen. Althans

hij verzuimt niet te zeggen, dat Zarathustra zelf en Hvovi,

zijn gade, reeds aan Cista offers brachten, hij in de hoop
daardoor een scherpen blik en gezondheid te erlangen, beide

vertrouwend dat
zij door haar goed, d. i. naar de daê7ia,

zullen leeren denken, spreken en handelen ^), en alle athar-

vans en goede vorsten volgen hen in dezen cultus na. De

atharvans, die hier „van verre gewenscht" ^) heeten, ont-

vangen van haar een goed geheugen (om de daêna uit het

hoofd te leeren) en gezondheid om haar in de wereld te

verbreiden, de landsheer vrede voor zijn land en ook

gezondheid.

Een gansch eigenaardige iranische voorstelling die de

zarathustrische leer zich toegeëigend en op haar wijze ont-

wikkeld heeft is het hvarena. Hoeveel eigennamen èr mee

samengesteld zijn, is bekend. De oudste waarvan wij weten

zijn wel de twee medische koningen Sitir-parna en E-parna
die Esarhaddon bestrijdt en overwint ^). Oorspronkelijk zal

het wel het hemellicht zelf gew'eest zijn in zijn natuurlijke

beteekenis. Dat blijkt daaruit, dat volgens de traditie de

hemelsche glorie te middernacht begint neer te dalen naar

de sfeer der sterren en zoo verder door een heiligen geest

aan het licht vóór zonsopgang, den dageraad (usa)^ gebracht

wordt, die aldus het verstand (usi) aan de menschen geeft,

maar 's avonds weer naar Auharmazd terugkeert *). Maar in

^) Yfc. 16, 15 zegfc eigenlijk dat Hvóvi van C. als haar lot, haar

toegelegde deel (baghem), Zarathustra voor haar man wenschte, ten einde

zoo de daêna te volgen.

^) Düraê fraJcdtó (beter dan de lezing °ddtd) Vgl. Ys. 42, 6, waar

gezegd wordt dat zij van verre kwamen {yoi aéyan dürdt), wenschende

de landen te heiligen {asd4S6).

^) 1 E. 46, col. IV, 13 vgg. Men weet dat ^jar;2a {frana) de

medo-perzische of zuid-west-iranische vorm is van het avestische hvarena.

*) Fragm. van den grooten Bundahis bij Darmesteter, Zend-Avesta II,

316. De auteur van den Bundahis verklaart dit daardoor, dat men
's morgens helderder van geest is, maar ziet niet in dat de glorie eerst
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de mazdayasnische leer wordt het livarena het goddelijk

licht dat den menschelijken geest verheldert, zoodat men

anderen kan leiden, voorgaan, onderrichten, wondere werken

volbrengen en zelfs de wereldheerschappij verwerven. Het

spreekt van zelf dat men zich dat verwerven op magische

wijze voorstelde, misschien ook wel als een aureool zicht-

baar om het hoofd van den gelukkigen bezitter.

De yast die uitvoerig over het livarena handelt is de

Zamyad-yast ^), niet een der minste. Het is een geschiedenis

van het goddeliik licht. Van nature het eigendom van

Ahura-Mazda en de Amesa spenta's heeft het hen al wat

goed en edel is doen scheppen en zal het hen eenmaal bij

de voleinding der wereld de vernieuwing van alle dingen en

de opstanding der heiligen doen bewerken, zoodat de mensch-

heid niet meer oud wordt en sterft, maar eeuwig leeft en

gelukkig is. Er wordt zeer bepaald onderscheid gemaakt
tusschen de hemelsche en aardsche yazata's, ook wel tus-

schen de Saosyants, de heilanden namelijk van vroeger

tijd en die nog in de toekomst verwacht worden, wien deze

goddelijke heerlijkheid eigen is, en hen, waaraan zij slechts

wordt verleend ^).

Tot dezen behooren in de eerste plaats de mythische

koningen die de geheele wereld beheerschten, Haosaiiha,

Takhmó-ürupa en Yima, op wie wij later terugkomen. Yima

verliest haar, omdat hij zich aan leugen schuldig maakt en

nu wordt zij verdeeld onder Mithra, Thraêtaona en Keresaspa

's avonds terugkeert en dus het geheele daglicht omvat. Zie ook wat

straks gezegd wordt over de verdeeling van Yima's glorie onder drie

goden.

*) Eigenlijk § 9 ad fin. §§ 1—8 geven een opsomming van bergen.

Daarom, en omdat op den dag aan de aarde gewijd het hvarena meê

werd aangeroepen, heet zeker de yast die zich hoofdzakeUjk met het

laatste bezighoudt nochtans xamydcl, d. i. aarde.

') Letterlijk: zich voegde bij, zich vereenigde mQtjiqjanhacaitê.Yaxx

de goddelijke wezens heet yat asti.
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en gaat daardoor voor de menschheid verloren, waartoe de

sage natuurlijk de drie eerstgenoemde vorsten rekent. De
drie yazala's die elk een derde van Yima's glorie bekomen

vertegenwoordigen of drie deelen van Iran
^), of, en dit in

elk geval oorspronkelijk, morgen, middag en avond. Toch

vinden wij de heerlijkheid weer in 't bezit van de zooge-

naamde Kayanische dynastie, de koningen die alle het

epitheton Kavi voor hun naam hebben, van Zarathustra

zelven en van Kavi YistA-spa, totdat zij ten laatste het deel

wordt van den Heiland (Saosyant) die de vernieuwing der

wereld zal teweeg brengen.

Steeds, hetzij er sprake is van yazata's die haar rechtens

bezitten, 't
zij van vorsten of profeten die haar erlangen ^),

altijd wordt deze heerlijkheid kdvaêm genoemd, wat men

gewoonlijk, naar de traditie, doch zeker onjuist ,de koninklijke'

vertaalt. Beduidde het woord kcivaêm dit, het z;ou een zon-

derlinge bepaling zijn voor de scheppingskracht der goden
en de geestelijke macht des hervormers en zijner profeten.

Het is de uitdrukking voor de bovenmenschelijke wijsheid

die, der goden eigendom, slechts aan enkele bevoorrechten

op aarde ten deel valt, een aanschouwen der hoogere waar-

heid dat niet door 't gewoon verstand erlangd wordt. Een

goed gekozen epitheton dus voor het hvarena, de hoogere

verlichting.

Tusschen de verdeeling van het hvarena onder de drie

goden en het verwerven daarvan door de dynastie der

Kavi's, bevat de yast een zeer eigenaardige episode. Hier

pogen zich de twee wedijverende geesten spenta ^) en aiira

*) Mithra is de nationale god der Medo-Perzen, Keresaspa van de

familie Sam, behoort in 't Oosten, bepaaldelijk in Seïstan thuis, voor

Thraêtaona, van de familie Athwya, zou dan het NW., het gebied der

Kaspische zee overblijven,

^) Bij de saoÏÏyants heet het nu eens yat asti dan weder upanhacaüê.

^) Men ziet hoe duidelijk hier Spenta mainyu van Ahura Mazda

onderscheiden wordt, daar deze het hvarena rechtens bezit.
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raainyu van het livarena meester te maken, waartoe de een

Atar, den vuurgod, de ander den draak Azhi dahdka

afvaardigt. Nu eens is de een, dan de ander bij den wed-

loop voor, maar het begeerde goed, hier de onbereikbare

heerlijkheid ^) genoemd, ontsnapt hun beiden dan ook en

wordt door den watergod Apam napdt in de diepte der

mythische zee verborgen. Daaruit poogt dan de Turaniër

Franrasyan tot driemaal toe het te veroveren, doch telkens

vergeefs. Of deze, zelfs voor de hemelgeesten en voor den

machtigen yazata Atar niét te verkrijgen heerlijkheid eeuwig

verborgen zal blijven, dan wel op den wereldheiland zal

overgaan, is bij de duisterheid der nu volgende regels niet

meer uit te maken ^}. Maar het laatste is toch zeer waar-

schijnlijk.

De latere theologen hebben, naar hun gewoonte, wat zij

in de teksten vonden gesystematiseerd. Zoo tellen zij drie

of vier soorten van hvarena, het Jcdvaêm, het airyanem,
het ahvaretem^ en sommigen voegen er dan nog dat van

') Alivaretem hvareno. Het woord wordt verschillend overgezet, soms :

onuitbliischbaar, soms: niet schijnend. ,Onbereikbaar' schijnt wel 't ver-

kieslijkst.

^) Yt. 19, 65—69, Volgens Geldner's vertaling, Drei Yashtausdem

Zendavesta, p. 43 vg., zou de onbereikbare Heerlijkheid zich hier ver-

eenigen met de rivier Haêtumant (Hilmend), die daardoor zooveel kracht

zou verkrijgen dat zij ten laatste alle niet-arische streken overstroomde.

Ik denk niet, dat G. haar nog zal volhouden, want de lezing die hij

genoodzaakt was daarbij te volgen verwerpt hij in zijn uitgave terecht.

Er is duidelijk sprake van iemand die heerscht waar het meer KSsi

ligt (yo aradat frakksa'i/êiHyathazrayóyatJcasa'êm7iaêtu'matem),enda.a.v

dit meer tot aan de voleinding der wereld het zaad van Zarathustra

bewaart, waaruit de Wereldheiland geboren zal worden, kan wel nie-

mand anders dan deze bedoeld zijn. Zoo ook Bartholomae, Arische

Forschungen, I, 133 vg. en de Harlez o. d. p, Darmesteter houdt het

enkelvoud voor een collectief, slaande op de Kayanische dynastie. Maar

de § behoort zeker bij de volgende. Ook kan van de Kayanische

dynastie niet gezegd worden, dat zij de mazdayasnische leer bevordert,

zooals 't hier 106 heet, want deze werd eerst na haar gepredikt.
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Zarathustra bij ^). Het eerste zou dan het koninklijke, het

derde het priesterlijke zijn, en wel dat van Mazda, die zelf

priester is. Maar wij hebben gezien dat de kdvische heer-

lijkheid juist het eigendom van Mazda en de yazata's is

en ook aan Zarathustra, den priester bij uitnemendheid,

gelijk ook aan den Heiland wordt toegekend. Bovendien

wordt in den Yast geen onderscheid tusschen het kavische

en het onbereikbare hvarena gemaakt ^). Het is dan ook

altijd maar een en hetzelfde, of men het als hoogere bezie-

ling, dan wel als voor geweld der vijanden
onbereikbaar

en dus alleen aan de arische stammen verzekerd aanduidde.

4. NATUURGEESTEN EN OUD-AEISCHE GODEN.

Met niet minder ijver dan vroeger, werden ook in dit

tijdperk de natuurgeesten vereerd. Bovenaan staat steeds

het Vuur. Dat was, meenden de grieksche schrijvers, de

meest vereerde god der Perzen, dien
zij gewoonlijk Hestia,

en niet Hephaestus noemen. Zoo noemt ook Herodotus de

hoofdgodheid der Skythen, die in de steppen langs de zwarte

zee woonden en naar hun namen, zeden en eigen traditiën

te oordeelen, aan de Iraniërs verwant waren ^). De dienst

van 't vuur als huis- en stamgod, alzoo van 't haardvuur

in de eerste plaats schijnt wel een voorvaderlijk gebruik

van al deze stammen geweest te zijn en de zarathustrische

hervorming sloot zich daarbij aan. In het jonger Avesta

^) Siroze I, 9. Fragm. van den Gr. Bundahis, bij Darmesteter ZA.

II, 305.

") Dit blijkt uit Yt. 19, 65 vergeleken met 68 en 69. Ook in den

Hormizd-Yast wordt alleen van 'fc Mvaem hv. gerept.

") Zie de plaatsen bij Eapp, ZDMG. XIX, 73/: en vgl. Herod. 4,

59 en 5, 9. Iets dergelijks zegt Edv. Lebmann, Zarathustra, I, 129.

Indien ik niet meer naar het werk van dezen geleerde verwijs is het

alleen, omdat ik bevreesd ben, bij mijn geringe kennis van het Deenscb,

zijn meening niet altijd juist weer te geven.
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neemt die cultus een voorname plaats in. Soms is het niet

meer dan de oude, naïeve natuurdienst. Bijvoorbeeld als

het heet ^) :

Allen brengt hij dan dit voorschrift,

Atar van Ahura-Mazda,
Allen toch voor wie hij kookt

't Nachtmaal en het morgenmaal ;

Van die allen samen eischt hij

Offeranden goed en heilzaam.

En met lofprijs, Spitama!
En die allen die voorbijgaan
Ziet steeds Atav op de handen :

„Wat brengt aan den vriend de vriend toch,

Hij die komt aan hem die stilstaat?"

Zoo vraagt hij bij elk der drie nachtwaken voedsel: hout,

baresmabundels en granaattwijgen, datgene namelijk wat

het reine vuur onderhoudt, wijdt en welriekend maakt, en

zegent hem die aan zijn wensch voldoet ^). Maar op meer

dan dat wat hem voedt heeft Atar aanspraak. Ook met

bepaalde offergaven, met myazda en den haoma-vijzel in de

hand moet men hem naderen, en offer en prijs moeten hem

gebracht worden, onafgebroken, heel den langen tijd tot aan

de vernieuwing der wereld. Dan schenkt hij zijn heil aan

zijn aanbidder, en „hoe onwaardig deze zichzelf ook moge

gevoelen ^y, heden en ten eeuwigen dage, de beste wereld

der vromen, zoo vol glans en enkel geluk. Hier is de

natuurgeest een echte yazata geworden.

Maar dat die yazata steeds zijn natuurlijke beteekenis

hield blijkt daaruit, dat men niet slechts Atar in 't algemeen,

maar zelfs vijf onderscheiden vuren vereerde. Ik zie ook

hier slechts eernamen van den natuurgod, waarvan, reeds

^) Ys. 62 (= Ates Nyayis), 7 en 8. Voor de vertaling van reg. 4.

zie Darmesteter, Études Iraniennes, If, 161.

=) Vend. 18, 18 v^^.

^) Yd me anhat afraSdonhdo, Ys. 62, 6.
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.n de g^thische periode en nu nog stelselmatiger, de athar-

vans vijf verschillende vuren maakten: het hoogheilzame,

de goede vriend, het vriendelijkste, het snelste en het wel-

dadigste (of heiligste). Men wist zelfs duidelijk te zeggen,

wat elk van deze was : het eerste het gewone Vahr4m-vuur,

het tweede het vuur in 't menschelijk lichaam, het derde

dat in de planten^ het vierde de bliksem en het vijfde het

vuur voor Auhrmazd's aangezicht in Garö-nmana. Er is

geen de minste reden om daarin iets anders te zien dan

spelingen van 't priesterlijk vernuft i).

Nevens Atar, die van ouds in 't zarathustrische stelsel

zijn aangewezen plaats had, werden daarin twee oude

oostarische vuurgoden opgenomen: Apam nap^t en jSTairyó-

sanha, de Apdm-napat en de Nar49aÉasa van den Veda,

twee goden nauw aan elkander verwant, steeds innig ver-

bonden en wellicht oorspronkelijk slechts twee namen o£

gestalten van denzelfden god. In den Veda althans is

Apdm-napat de in de wateren verborgen Agni, NarÉ,9amsa

een van Agni's meest gebruikelijke bijnamen, doch verschil-

len zij daarin van elkander, dat eerstgenoemde het vuur in

de hemelsche wateren en dus den bliksem verpersoonlijkt,

de tweede, hoe men ook zijn naam verklaren moge, bij de

') Bovendien zijn de commentatoren, wier voorstelling wij in den

tekst gaven, Neriosengh en de Bundahis, het niet eens. Dezen houden

het eerste vuur berezisavanh voor het paradijsvuur en weten dan met

het vijfde spmiSta geen raad; de een zegt het Vahramvuur, de ander

dat in de edelgesteenten, een ander in de sterren enz. Hoe men tot

de verdeeling kwam, is vrij duidelijk. Een der vijf moest het paradijs-

vuur zijn, dat moest dan of spmiSta zijn (was niet Garó nmana de

woning van den mainyu spènista?), of berexïsavank, wegens berexi,

hoog. Het vierde: vAxiSta, het snelste, kon slechts de bliksem zijn. En
ik vermoed dat bij vohufryana, de klankovereenkomst met vohuni,

bloed, aan 't menschelijk lichaam, en bij urvdxista die met urvara,

boom, plant, aan de planten deed denken. Darmesteter deelt mede
dat de Talmud reeds vóór de 2e eeuw na C. deze vijf vuren aan 't

Avesta ontleend heeft.
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menschen, bij 't aardscheoffervuur behoort ^). Bij de Iraniërs

is Apam napat de god die de wateren bevrucht, de hooge
schitterende vrouwenheer met de snelle paarden (aurvatasim) ,

de mannelijke die mannen schept en vormt ^), en daarom

heeft hij met de fravasi's, met Vayu en met het in de

wateren verborgen hvarena (waarvan hij wel onderscheiden

wordt, doch inderdaad niet verschilt) deel aan de verdee-

ling der wateren over de stoffelijke wereld ^). Hij is dus

ook een scheppende god en zijn naam vrouwenheer, ahura

Jchsathrya, zal hij wel daaraan te danken hebben, dat hij

meest door vrouwen aangeroepen werd om nakroost. En
dit geschiedt niet vergeefs. Hij is de god van 't hoorend

oor bij uitnemendheid en schenkt heil als men aan hem

offert en bidt *).

Nairyó-sanha is een der geliefdste zarathustrische yazata's

geworden, naar wien de vrome mazdayasners zich nog gaarne

') Heet Apam uapat aurvataspa^ EV. 1, 186 wordt gesproken van

de „als gedachten snelle hengsten" van Apam napat. Is hij vruchtbaar-

heidsgod in 't Avesta, RV. II, 35, 2 teelt hij alle wezens. Als bevrach-

ter doch ook kind der wateren, zie RV. X, 30, 6 en II, 35. 13. Naraga^wsa
is volgens Bergaigne voor narcim gamsah, „la formule des hommes,"

tegenover devandm p. „la formule des dieux," en dus „Ie dieu de la

prière humaine."

^) Yt. 19, 52. ahureni khsathrtm khsaêtem vertaal ik: „den schitte-

renden vrouwenheer." Justi: ,mit Frauen versehn", denkt natuurlijk

aan de wateren, zijn vrouwen. Anders Darmesteter : „Ie génie des femmes."

Mannen {yo nerèus datha, yo nerhis taiaè'a) moet hier wel in den alge-

meenen zin van „mensch" genomen worden.

") Yt. 8, 34. In str. 4 heet het, dat het zaad der wateren van hem
komt.

*) Yt. 19, 52 heet hij xavanó-sum, en verder wordt gezegd: stmt-

gaoSótemd asti yêzimiiö. Vgl. ook Ys. 65, 12. De naam apam napat

wordt gewoonlijk vertaald: „het kind" of „de spruit der wateren."

Darmesteter II, 630, n. 82 geeft de voorkeur aan „de navel der wate-

ren." Wat ook de oorspronkelijke zin van den naam moge zijn
— in

den Veda is A. n. zoowel de gemaal als het kind der wateren — voor

het Avesta schijnt mij D.'s opvatting de ware.
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noemen, hetzij met zijn vollen naam, hetzij tot Narseh ver-

kort. Ook hij is een vruchtbaarheidsgod, die de vrouwelijke

zijde der natuur, 't
zij in Aramati, 't

zij
in Anahita verper-

soonlijkt, bevrucht. Het Avesta verloochent deze zijn

natuurlijke heteekenis niet. Zij komt ook daarin uit, dat

hem het zaad van Gayómaretan en van Zarathustra tot de

opstanding te bewaren wordt gegeven. Vooral echter komt

hij voor als de bode der godheid. Zoo zendt Ahuramazda

hem naar 't huis van Airyaman om hulp tegen de door

Aiiramainyu geschapen ziekten, maar hij schijnt toch alleen

de middelaar te zijn geweest tusschen Mazda aan de eene,

en de yazata's, de kavi's en mythische heroën aan de andere

zijde ï). Sraosa, samen met wien hij om zijn schoone

gestalte geroemd wordt ^), was en bleef de groote middelaar

tusschen God en mensch. Zoo is hij een eigenaardig voor-

beeld van de wijs waarop de oude goden der Ariërs met

de zarathustrische leer in overeenstemming worden gebracht.

Als hemelbede mocht hij Sraosa niet verdringen, daarom

werd zijn werkzaamheid als zoodanig tot de wereld der goden
en der voorhistorische personen beperkt, en als een oudgediende
werd hij met het ondergeschikte postje van wachter over de

kiem van 't hernieuwde menschelijk geslacht bevoorrecht ^).

') Vend. 21. Zie ook 22, 7 en 22 vg.

^) Sros-yt. Y. 57, 3. Ook Asi vanuhi wordt hierbij genoenad.

") In 't fragment van den grooten Bundahis by Darmest. II, 319,.

is hij enkel bode van Ahura naar de Kayaniërs en de heroën.

Nog niet voldoende verklaard is de zonderlinge uitdvukMngkksathra

naptar Y. 17, 11 op Nairyó-saiiha toegepast. Darmesteter o. d. p.:

omschrijft: „die woont in den navel der koningen", d. i. zich van koning

op. koning overerft. Ik moet bekennen van dit wonen van een god
in den navel der koningen geen recht begrip te hebben. De overzet-

ting van Windischmann, Zoroastr. Stud. 216: „König der Verwandt-

schaft oder der Fortpflanzung" moge onnauwkeurig zijn, ik houd haar voor

nader bij de waarheid. Justi beschouwt het woord als een samenstel-

ling: khsathronaptar, „Königsgeschlecht habend" en haalt Neriosengh's

verklaring aan „Köningsnavel", d. i. oorsprong der koningen. Met zijn

beteekenis als vruchtbaarheidsgod staat deze naam zeker in verband.
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Niet minder dan het vuur bleef het Water een voorwerp
van groote vereering, zooals dat reeds in de jongere Gatha-

periode het geval was. Het ritueel van dezen eerdienst

besluit den Yasna; het is voor een deel zeer oud, maar

thans maakt de aanroeping der groote godin Ardvl süra

Anahita daarvan het middelpunt uit. Over haar wordt later

afzonderlijk gehandeld ; daarbij kan de dienst der wateren

dan tevens besproken worden. Wij gaan dien hier dus met

stilzwijgen voorbij.

Onder de natuurgoden, die ook door de Zarathustriërs

nog met grooten ijver gediend werden, nam Vayu een voor-

name plaats in. Zelfs in de Gatha's wordt hij genoemd,
ofschoon van een bijzondere vereering in dien ouden tijd

niet blijkt. Nu echter wordt hij onder de yazata's opgenomen
en met geestdrift bezongen. De 15e Yast, al draagt hij een

anderen naam — waarover straks — was geheel aan hem

gewijd. En hij is daar wezenlijk nog niets anders dan de

oude natuurgod. Oorspronkelijk dezelfde als de vedische

VS.yü, de bestendige medgezel van den strijdenden, den

in het onweder de machten van duisternis en droogte

bevechtenden hemelgod Indra, is hij ook in Iran inder-

daad de god van hetgeen wij de atmosfeer zouden noemen,

voor den Parsi van dat gebied dat tusschen de hemelsfeer

van Ahuramazda en de hel van Anramainyu in lag en het

tooneel van beider kampstrijd was. Kortweg zou men hem
den god van den wind kunnen noemen, maar men houde

daarbij in 't oog dat windgoden in de mythologie
— men

denke aan Hermes, Mars, Rudra en de Maruts — ook op
de lichtverschijnselen des hemels invloed uitoefenen, dat

zij als wolkenverzamelaars het licht des hemels verduisteren,

als wolkenverjagers het weer in zijn glans herstellen. Deze

dubbele werkzaamheid en tweeslachtige natuur van den god
was ook den Iraniër niet verborgen, en komt duidelijk uit

in den yast die hem verheerlijkt.

Hoe nu van dezen natuurgod, werkelijk een daêva, een
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zarathustrischen yazata te maken? Ethische aankoopings-

punten, gelijk ze bij Mithra voor de hand lagen, leverde

deze mythologische figuur niet op. Bovendien stond men

hier voor de moeilijkheid, dat het gebied van Vayu niet

zuiver was, omdat het zoowel aan Ahuramazda als aan

Anramainyu behoorde, en de god zelf dus voor een deel

een bondgenoot van dezen laatste was. De 15e Yast leert

ons hoe men zich redde. Dit lied bestaat uit twee grooten-

deels heterogene bestanddeelen. Het tweede (43 vgg.) is het

oudste, zoo niet van samenstelling, althans van voorstelling.

Daar is Vayu feitelijk de oude natuurgod. Dat toont de

opsomming zijner namen. Zijn hoofdnaam Vayu wordt, vol-

gens een van die valsche etymologieën, waarin de Oudheid

behagen schepte, verklaard als degeen die vliegt of gaat ^)

door beide scheppingen, die van den goeden en die van den

boozen geest, en omdat hij die beide bereikt of aanraakt geeft

men hem den naam Apayatê, en den naam Vano-vispao,
omdat hij beide treft. Hier wordt hij dus nog tot de twee vijandig

tegenover elkander staande scheppingen gerekend. Gelukkig
voor den dichter vond hij in den naam Vohvarstê, de goed-

doende, aanleiding om te verklaren dat Vayu dit goede doet

voor Ahura Mazda den schepper der Amesa spenta's ^). Maar

dan zijn weer bijna al de andere namen toepasselijk op de

mythologische verpersoonlijking der werkingen van den wind,

zooals dat hij ter aarde werpt, dat hij de vlam aanblaast,

dat hij een scherpe lans of een gansche rij lansen is of

drilt, dat hij bedwingt en neerslaat, dat hij de snelste der

snellen, de sterkste der sterken is, en zelfs wanneer hij

vidhaêvo-kare genoemd wordt, degeen die tegen de demonen

werkt, behoeft dit nog niet zarathustrisch te wezen, noch

*) Vayêmi, van vi, gaau, vliegen. De naam Vayu komt natuurlijk

van vd; waaien.

°) DatuSd ahurdi mazddi amesanam spentanum kan alleen beduiden:

aan A. M. den schepper der A. Sp,'s, en niet zooals Darmesteter ver-

taalt: „celui du créateur A. M. et des am. sp." Vgl. Vend. 19, 4.
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ook wanneer hij met het hvarena in verband wordt gebracht ^).

Al deze namen hebben een magische kracht. Vayu verzekert

Zarathnstra dat hij ze niet vergeefs zal aanroepen midden

tusschen de vreeselijke legerscharen, de optrekkende . slag-

orden, de strijdende volken, of in andere gevaren, of in

gevangenschap. De zarathustrische schrijver verzuimt niet

den ongeloovige, den asemaogha er bij te noemen, en ver-

zekert dat Vayu paarden, menschen, daêva's in onrust brengt

en macht heeft den sterke te storten in de onderste plaatsen,

de duizendvoudige duisternis. Dan echter staat de god weer

voor ons in zuiver mythologische voorstelling, als een held,

hoog gegord en hoog van voet, breed van borst en heupen
en met scherpen blik ^), en de Yast eindigt met aanroepingen,

waarin de god vooral wordt geschilderd als lichtwezen, met

gouden helm en kroon en halsketen, op gouden wagen met

gouden wielen, gouden wapenen en kleeding, schoeisel en

gordel.

Opmerkelijk is nu, dat Zarathustra moet vragen hoe

Ahura Mazda wil, dat Yayu zal gediend worden. Het ant-

woord is niet duidelijk; alleen is er uit op te maken, dat

het baresma bij deze handeling op eigenaardige wijze moest

bewogen worden en dat het offer in den vroegen morgen
moest worden gebracht ^). Die zoo offerde zou tot loon van

') Ik geloof niet dat de samensteller van onzen Yast al deze epitheta

zelf verzonnen heeft. Zij schijnen mij een bloemlezing uit oudere lite-

ratuur, wat o. a. daaruit blijkt, dat taró-tbaêSa = ,tegen pijniging of

kwelling' onmiddellijk gevolgd wordt door hetzelfde woord in omge-

keerde orde.

^)
Yt. 15, 54. Deze regels, die hier eigenlijk misplaatst zijn, zijn

een fragment van een ouder lied, waarvan echter het slot door prozaïsche

uitbreiding bedorven is.

*) Yt. 15, 55. Het baresma moet genomen worden fradnathware

en vieinathwaré, bijeenhoudend en uiteenspreidend (Darmesteter : „liéou

délié"), bij het dagen van het licht {raocinavantem Mmim, met de saam-

gebondene [twijgen] de [verdwijnende] sterren (raocdo), met de uitge-

spreide den dageraad [begroetend]. Mijn verklaring is conjecturaal,.
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Vayu ontvangen, door Mazda geschapene, heerlijke, heil-

zame woorden, die alle schade van den Booze, van toove-

naars en hun volgers, van daêva's en menschen zou afweren.

Elders in den Yast is er sprake van plengoffers en gezang,
maar van haoma wordt niets gezegd ;

het overvloeiende

vocht, waarvan telkens gewaagd wordt, schijnt melk te zijn

geweest ^).

Van geheel anderen aard is het eerste deel van den

Yast. Daar wordt het gewone middel aangewend, om de

opneming van een ouden of nieuwen natuurgod onder de

yazata's te rechtvaardigen, de vermelding namelijk van hen,

die van ouds aan haar offers brachten. De reeks begint met

niemand minder dan Ahura Mazda zelf, doch is niet zoo

lang als bijvoorbeeld in den Yaèt van Anahita, want zij

loopt niet verder, dan tot Thraêtaona en Keresaspa, nadat

men Takhmó-urupa heeft ingevoegd. Dan volgt Aurvasdra,

een vijand der Ariërs ^), en ten slotte komen nog Hutaosa,

de vrouw van Vi§taspa en de jonge meisjes, waaruit men
zou opmaken, dat de dienst van Vayu zeer gezocht was bij

't vrouwelijk geslacht. De meisjes vragen hem om een jon-

gen, schoonen man, die haar levenslang goed behandelt en

bovendien wijs is, verlicht en welsprekend. Dit laatste

klinkt zarathustrisch. Ook de offeranden zijn hier geheel

andere, dan die voor Anahita.

Met deze rechtvaardiging meenden echter de zarathustrische

zooals elke andere van deze plaats. De Harlez heeft juist gezien, dat

raocao de sterren zijn en niet de dag, zooals Darmesteter wil. Maar
van ,1e départ des astres' en jl'arrivée de l'aurore' staat niets in den

tekst. Frataraèihiyö en vitaraeibyó zijn zeker parallel naet /racïwaifZiM'are

en vicinathware. Vgl. in 52 fradkbaoye en vidhhaoye.

*) Yt. 15, 1 heeft Darmesteter terecht in gèu^ niet een rund, maar

melk gezien.

'')
Yt. 15, 31 en 32. De plaats is geschonden, want er staat nu, dat

Aurvasèra's wensch vervuld werd, en inderdaad werd hij door Kava
Haosrava overwonnen en gedood.

n. 14
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theologen nog niet genoeg te hebben gedaan. Het bleef toch

vreemd, een god, die ook wel met den boozen Geest mede-

werkte, tot een yazata te proklameeren. Daarom werd vóór

den aanhef er aan 't slot nog eens uitdrukkelijk vermeld,

dat de vrome Mazdayasners Vayu alleen in zooverre ver-

eerden als hij tot het rijk van Spenta-mainyu behoorde, en

werd deze goede Vayu verwisseld met den echt-zarathustri-

schen genius Rdma hvdstra, naar wien nu ook de geheele

Ya§t werd genoemd, ofschoon zijn naam er geen enkele

maal in voorkomt ^). Maar dit is geheel willekeurig en

kunstmatig; inderdaad hebben
zij niets met elkander te

maken, en het is daarom verkeerd te zeggen, dat de goede

Vayu en R^ma hvttstra eigenlijk dezelfden zijn ^).

Men wist door de berichten der Ouden sinds lang dat

de Perzen ijverige zonnevereerders waren, en dat deze cultus

steeds toenam, zoodat^ onder de S^sdniden een kristallen

beeld van den zonnegod als van den bijzonderen bescher-

mer van den koning der koningen boven diens tent was

geplaatst, ja, dat hij toen zelfs den hoogsten god eeniger-

mate verdrong ^). Ook in 't Avesta bekleeden zoowel de

Zon en de Maan, als de andere hemellichten geen onder-

geschikte plaats, maar men brengt daar zorgvuldig hun

^) Rama hvastra geldt in de pdrzisclie theologie als de genius die

ómaak geeft aan de spijzen, omdat men 't afleidde van hva^, eten,

koken (Jnsti), of het verwarde met hvarez, proeven, smaken. (Darmesteter,

SBE, Introd. LXIV, § 15). Zeer vernuftig is de onderstelling van laatst-

genoemde, ósit 'hvdstra een samentrekking is van hu-vAstra, goede yreide,

goed veevoeder; 7'dma zou dan de rustplaats zijn, waaruit de genius

werd, die dezen zegen verschafte. Parallel zijn huSiti, de goede woning
en hadhiS vdstravat, de woonplaats met weiden voorzien.'D. wijst terecht

op Ys. 47, 3 en 35, 4. 10 rdmacA vdstrdea. Voor zijn hypothese pleit

Ook vooral Ys. 68, 15, waar E. hv. als een soort van vriendelijke huisgod

wordt aangeroepen. Zie ook zijn Etudes Iraniennes, II, 187— 194 en de

Inleiding zijner vertaling van den E&m-Yast, .

*) Zöoals reeds Spiegel en Justi leerden, en ook Damesteter doet.

") Plaatsen bij Eapp, ZDMG. XIX, p. 71 vgg. . .
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vereering in overeenstemming met het zarathustrisch geloof.

Die aan de Zon, den schitterende met de snelle paarden,

offert, offert eigenlijk aan Ahura Mazda, de Ame§a spentas

en zijn eigen ziel en verheugt alle yazata's. Want als de

zon niet opging zouden zij immers niet in staat zijn, in de

zeven werelddeelen de daêva's te weerstaan ^). Ook de

zevende, aan de Maan gewijde, yast wordt ondersteld aan

Ahura Mazda gericht te zijn, want in den aanhef heet het :

„wie anders dan Gij doet de maan wassen en afnemen?"

Als een Asavan^ heer van 't asa^ wordt hij met alle yazata's

gelijkgesteld ^). Zoodra de maan zich vertoont, grijpen

(darayêinti) de Ame§a spenta's den glans en verdeden dien

over de aarde ^). De bijnaam gaocühra, meermalen aan de

maan gegeven, behoort zeker tot de oude natuurmythologie.

Hij kan „ stierzaad
"

beduiden, en zoo hebben de Iraniërs

hem oudtijds ook opgevat, blijkens de voorstelling, dat het

zaad van den gedooden kosmischen stier in de maan moest

gezuiverd worden, om de reine dieren voort te brengen.

Een mystiek verband tusschen de periodische verschijning

der maan en de vruchtbaarheid en voortplanting van 't vee,

heeft men hier niet te zoeken. Misschien is de oudste betee-

kenis van gaocithra wel geen andere dan die van 't grieksche

fióccTTig, en stamt zij uit den tijd toen men de Maan wel

voorstelde als een jonge koe. Ciihra beduidt ook ,aangezicht'.

Ook de sterren — doch alleen de vaste, de planeten zijn

vijandige wezens — nemen een groote plaats in de vereering

der Pdrsi's in, een vereering die zich vooral uit en samen-

. ^) Zie Yt. 6, waar in § B ook Mithra met de daêva-verpletterende

knots wordt aangeroepen, als degeen die de vriendschap tusschen zon

€n maan vertegenwoordigt.

^) Yt. 8, 1 wordt deze zelfde handeling aan de sterren toegeschreven :

^als mijn schitterende sterren achter de maan volgen verdeelen zij den

glans onder de menschen." Zou Amesa speRta, Yt. 7,3, indebeteeke-

nis van „de zielen der afgestorvenen" bedoeld zijn? In alle oude mytho-

logieën ziet men dezen in de sterren.
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vat in den cultus van den ouden god Tiëtrya, dien men
met de ster Sirius vereenzelvigt. Nevens hem worden voor-

namelijk genoemd Satavaêsa, de aanvoerder der zuidelijke ster-

ren en tegenstander van de planeet Venus (An^hita), die Tiètrya

ter zijde staat in het verspreiden van zijn weldadige regens

over de zeven werelddeelen, Haptóiringa, aanvoerder der

noordelijke sterren, de groote beer, wiens taak is de van

't noorden aanrukkende daêva's en drujas te weren, Vanant,

die de westelijke sterren aanvoert en de planeet Jupiter

bestrijdt ^). Wij zullen hier alleen bij Tigtrya iets langer

stilstaan. Aan hem is een der belangrijkste yaêts, de achtste,

gewijd, die weer bewijst hoeveel moeite men zich gaf, om
de wederinvoering van den dienst der oude volksgoden, die

waarschijnlijk op tegenstand bij de strenge zarathustrische

vromen stuitte, voor de geloovigen te rechtvaardigen.

Niet alleen bij de latere Pè,rsi's, maar reeds in 't Avesta,

is Tiëtrya een sterregenius, de Sirius, wien men de voort-

brenging van den regen na de verschroeiende droogte van

den zomer toeschreef. Oorspronkelijk was hij dat zeker niet ^).

Dat blijkt uit zijn mythe, zooals de Yaêt die schildert^

wanneer wij haar ontdoen van de wijzigingen en toevoegselen

die de hand van den zarathustrischen schrijver verraden.

Eigenlijk vermeldt hij er maar eene. Want dat er meer waren

blijkt daaruit, dat onze auteur nog van drie gedaantever-

wisselingen van den yazata weet. Eerst treedt hij op als

schoon vijftienjarig jongeling, in ieder opzicht gelijk aan

*)
Yt. 8, 9 en 12. Ook wordt nog genoemd Pasiri, de eerste, en

dien men ook later aan het hoofd der Naksatra's vindt (zie Darmesteter

o. d. p.). Justi houdt den naam voor een titejl van Tistrya zelven,

Darmesteter voor denzelfden als Satavaêsa. Het eerste is het waarschijn»

lijkst, en dan zou zijn windstreek het Oosten moeten zijn, daar de

drie andere windstreken door S., H. en V. vertegenwoordigd zijn.

*) Of hij dezelfde is als de vedische Tisya, die evenals hij met boog-

schutters als Krpanu (Keresanu) in verbinding gebracht wordt en wiens

naam van denzelfden wortel stamt, durf ik niet zeggen, Tisyd is ook

ster of sterrebeeld, doch in EV. V, 54, 13 de zon.
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den eersten mensch, groot, sterk en helder van oogen, dan

als een stier met gouden horens, eindelijk als een wit paard
met gele ooren en een gouden voorhoofd. Alleen de mythe
die op deze laatste metamorfoze betrekking heeft, verhaalt

onze Yast. Het is de strijd tegen den daêva Apaoêa, ver-

anderd in een zwart-bont paard. Aanvankelijk schijnt deze

vijand hem te sterk, maar hij overwint ten laatste. Dan

brengt hij Vourukaëa, de hemelzee met de wijde oevers,

in beweging. Het water stroomt naar alle kanten. Wolken-

demonen, bijgestaan door Satavaêsu, Haoma en den machtigen

windgod VMa vormen en drijven de wolken, die regen en

hagel over de geheele aarde verspreiden.

De mythe is welbekend. Het is de mythe van den hoogen

hemelgod, die in het onweder de door booze machten

teruggehouden hemelwateren bevrijdt. En zijn drie metamor-

fozen beantwoorden duidelijk aan de drie seizoenen, waarin

deze god heerschappij voert. In de lente een krachtig jon-

geling, evenals de jonge Zeus, in den zomer de bevruchtende

stier, in den herfst, evenals Mars^ een wit paard, dat het

zwarte, demonische paard, het donkere zwerk door hevige

winden gedreven, in storm en onweder bekampt en over-

wint, zoo moet Tiëtrya als natuurgod aanvankelijk geweest zijn ^).

Toen hij met den Sirius verbonden, en dus in 't volks-

geloof ook spoedig vereenzelvigd werd — overbrenging van

de iaatuurgoden in de astrologie is altijd betrekkelijk jong
—

werd zijn geheele werkzaamheid tot éen werk beperkt en

aan elk zijner metamorfozen een werk va;n tien dagen toe-

gewezen.

O De wortel tis == tviS, waarvan de naain Tistrya is afgeleid, beduidt

zoowel .schitteren' als ,in hevige beweging zijn.' Men zou geneigd zijn,

denkende aan de rol die Satavaêsu is toegewezen, zijn naam als „hon-

derd stroomen' op te vatten, van vis ,toestroomen, toevloeien.' — De
samensteller van den Yast brengt de dïiè gedaanteverwisselingen natuur-

lijk in verband met de mannelijke kinderen, runderen én paa,rdën, die

Tistrya aan zijn vereerders schenkt.
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Het spreekt vanzelf dat diegenen die zich tot het Zara-

thustrisme bekeerd hadden er op gesteld waren zich de

gunsten van dezen god, wiens werk als overwinnaar der

droogte vooral in Irö-n van zoo groot belang was, te blijven

verzekeren. Gelijk de vrome vrouwtjes in Juda de rampen
van haar volk aan verwaarloozing van den dienst der

Melèket haêëamaim toeschreven, zoo zal men ook bij lang-

durige dorheid in Irê,n gevraagd hebben, of dit niet daaraan

te wijten was, dat men de offers aan den machtigen Tistrya

had gestaakt. De schrijver van den Yast zelf laat Tistrya

zich bij Ahura Mazda beklagen, dat men hem geen offers

meer wijdt en dat hg ter juister tijd met zijn zegeningen

zou komen, indien men hem niet verwaarloosde
;
en als hij

aanvankelijk door Apaosa geslagen wordt, dan schrijft dè

god zelf dit toe aan de lauwheid der Masdayasners die de

andere yazata's met offergaven eeren, maar hem niet. Indien

zij het deden, hij zou niet de overwonnene zijn, maar zij

zouden hem de sterkte van tien paarden geven. Zelfs het

gezag van Ahura Mazda wordt te hulp geroepen. In het

gesprek tusschen hem en Zarathustra dat den Yaêt besluit,

verklaart de hooge God, dat aan Tiêtrya gelijke eer toe-

komt als aan hem, omdat hij zoo machtig is en zonder hem

droogte en dorheid steeds zouden heerschen. De pairika

Duzhy^irya, ,boos weder', die de menschen in hun domheid

Huyairya, ,mooi weder' noemen, zou dan alle bronnen doen

verdrogen ^). Zullen dus de arische landen van rampen

vrijblijven, dan brenge men aan Tistrya met baresma-twijgen

in de hand het offer dat hij verlangt, een dierenkop, zwart

of wit maar in elk geval van egale kleur. Maar men zorge

het gespuis dat bij de offers der daêvadienaars wordt toe-

gelaten, roovers, boeleersters en ongeloovigen die de G^tha's

^) Eigenlijk het goede, vruchtbare en het dorre, onvruchtbare jaar.

Het laatste als duSiyara wordt ook door Darius Hystaspis in een zijner

inschriften genoemd.
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niet zingen, te weren ^). Dergelijke bepalingen komen ook in

andere yasts bij de regeling van den dienst der natuur-

goden voor.

Om nu Tistrya tot een goeden zarathustrischen yazata

om te stempelen, een die zelfs met haoma-offers mag gediend

worden, maakt de schrijver hem geheel ondergeschikt aan

Ahura Mazda, tot wien hij . herhaaldelijk om hulp roept,

maar die hem toch zelf ook een offer brengt om hem te

sterken ^), doch tevens wordt hij nu tot Heer der sterren

verheven, zooals Zarathustra van de menschen. Aan dezen

doet hij het verhaal van zijn strijd. Ten laatste is niet

langer de natuurgod Apao§a, maar zijn Anra-mainyu, de

YMu's en Pairika's de vganden die hy bestrijdt ^). Boven-

dien weet de schrijver hier en daar een zuiver mazdayasni-
sche toets aan te brengen, en laat hij bijvoorbeeld aan de

verdeeling der vrijgemaakte wateren ook het Hvarena en

de Fravasi's deelnemen *).

Ten slotte ^) vermelden wij nog Asi vanuhi, die in deze

periode zeer ijverig gediend werd en aan wie ook een niet

onbelangrijke yast, de zeventiende, gewijd is. Niet nu eerst

*) AMvó zooals Geldner met 3 HSS. leest — Westergaard met 4

audere aSaovó, terwijl een ander HS. heeft asavöyó
— is een duister,

misschien corrupt woord. Maar iets dergelijks als ,ongeIoovig* zal het

moeten zijn, zooals uit de bijvoeging asrdvayat gdthó blijkt.

'^)
Zie Yt. 8, 10 vg. en 23 vg. De formule komt ook in den Mihir-yt.

55 en 74 voor. Yt. 8, 25 brengt Ahura zelf het offer, wat hier

trouwens alleen beteekent dat hij hem kracht schenkt.

') Yt. 8, 44.

;
*) Yt. 8, 34.

; ®) Slechts even noemen wij Drvaspa, de oude iranische godin die

gezondheid schenkt aan de paarden en daarom bijzonder dierbaar was
aan de Perzen, en die nu onder de bescherming van Geus urva, naar

wie de eigenlijk aan Drvasp gewijde yast heet, wordt binnengesmokkeld.
Daartoe wordt haar gebied uitgestrekt over alle vee. De gewone reeks

van aanbidders, van Haosyanha tot Vistaspa, doet dienst om haar

cultus te rechtvaardigen.
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treedt zij weer op den voorgrond. Zelfs in de Gê,tha's en

in een jonger geschrift der gathische periode wordt zij

genoemd, meest met Aêa ^), doch ook wel met Sraoêa ^) en

met Armaiti
^) verbonden. Misschien hield men haar toen

wel voor de vrouwelijke zijde, noemde haar althans de

volgster van Aëa, en vond zoo voor haar een plaats aan

de zijde der Ame§a spenta's. Inderdaad is zij iets anders,

de godin van zegen en overvloed, een soort van Fors For-

tuna, maar dan ook evenals deze godin der vruchtbaarheid,

en, zooals LakSmi *), ook om haar schoonheid geroemd.
In die aloude gedaante treedt

zij
nu weer in 't volle licht.

Schitterend, groot, schoon van leest, rijdt zij op haar wagen,

machtig maar ook verstandig. Men zou zelfs een spoor
kunnen vinden van haar oorspronkelijke beteekenis als dage-

raadsgodin in de schildering van den yast van Mithra, waar

zij den wagen van dezen god optilt, met een gelaat stralend

als de ster Tiëtrya, een der schoonste schepselen, schitterend

van licht ^). Maar nu wordt zij vooral verheerlijkt als de rijke

geefster. In schoone taal, en met trekken die van een zeer

gevorderden toestand van uiterlijke beschaving "getuigen,

beschrijft dit de dichter. Heerschappij over rijke vorsten-

dommen, welvoorziene huizen, weelderige meubelen, een harem

vol schoone vrouwen, die prachtig versierd zijn en haar

heer met verlangen afwachten, niet minder schoone dochters,

een lust voor de oogen, snelle paarden gespannen voor

welbewapende strijdwagens, goede kameelen, schatting van

') Ys. 51, 10. 56, 3 (de kleine Srós yast): „gehoor zij hier voor dit

offer aan de goede Asi, die tot onze volmaking en verheffing Asa volgt

(aSanhakhS). Al de hoofdwoorden hier gebezigd komen van denzelfden

wortel ar, doch hebben verschillende beteekenis. Aïïi= ar-ti is eigenlijk

,weldaad, gunstbewijs'.

*j Y. 43, 12.

") Y. 31, 4.

*) Zoo vertaalt reeds Neriosengh haar naam in 't Sanskrit.

®) Yt. 10, 68 en 143. Vgl. haar eigen Yt. 17, 2, waar gezegd wordt

dat die voor haar plengt een offer aan Mithra wijdt.
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goud en zilver en prachtige kleederen uit vreemde landen,

dat alles wordt het deel van hem in wiens huis zij
inkeert

en wien
zij haar bescherming verleent ^). Wij meenen een

hofpoëet der Achaemeniden te hooren. De dichter van den

Tir-ya§t echter laat haar binnentreden zoowel in de eenvou-

dige woning, als in het koninklijk paleis, en beperkt haar

zegeningen tot de vermeerdering der vruchtbaarheid van

vee en familie en 't verleenen der iranische glorie ^),

AUereigenaardigst is het verhaal van haar liefde voor

Zarathuètra, dien
zij ontmoet, met vreugde verwelkomt, op

haar wagen doet stijgen en, door zijn schoonheid getrofifen,

omhelst ^). Zoo iets moest hemzelf en de vrome belijders wel

voor haar winnen. En bij de reeks harer vroegere aanbidders

sluiten Zarathuêtra en VtStaspa zich dan ook beide aan *).

Wederkeerig wordt zij nu ook in den kring der zarathus-

trische yazata's opgenomen. Zij heet nu een dochter van

Ahura Mazda en Armaiti, een zuster van Srao§a, Rasnu,

Mithra en de Mazdayasnische Daêna ^), en voortaan schenkt

zij haar zegeningen aan de geloovigen alleen. Dit is alles.

Ik zie niet, dat men gepoogd heeft haar nu een ethische

beteekenis te geven, tenzij dan dat men haar weldaden als

belooningen voor de deugd opvatte ^). Maar in haar cultus

blijft zij nog steeds de oude godin der vruchtbaarheid.

Daarom zijn daarvan uitdrukkelijk geweerd allen die de

huwelijksgemeenschap nog niet of niet meer kunnen uitoefenen.

') Yt. 17, 7—14.

") Yt. 18, 3—6.

") Yt. 17, 17—22.

*) Yt. 17, 24—52. Zij zijn geheel dezelfden als in den Drvasp- of Gós-yast.

^) Yt. 17, 2.

®) Vgl. Ys. 60 4, waar sprake is van haar deugden {baesaza) 't geen
de traditie verklaart als rijkdom die komt van deugd. Of het epitheton

ddtó-saoka, 17, 1, wel de uitgebreide beteekenis heeft die Darmesteter

daaraan geeft: „qui donne Ie bien-être par la loi," betwijfel ik zeer.

En 17, 17 amuyamna ra%iStana,m weet ik niet te vertalen. Darmesteter,

tegen de grammatika in: „inoifensive aux justes".
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ontuchtigen die de vrucht afdrijven of te vondeling leggen ^),

en wat haar meest van alles ergert, de grootste zonde in

haar. oog is, dat men de jonge meisjes lang ongehuwd laat

of tot den ongehuwden staat veroordeelt. .Het kan geen
moeite gekost hebben, den dienst van zulk een godin weer

te doen herleven in een religie, die rijkdom en stoffelijk

welzijn niet veracht, maar prijst en het gezeten leven van

den gehuwden landbouwer hooger stelt dan de onthouding
en zelfkastijding van den ongehuwden asceet.

5. HAOMA.

Zooals wij zagen .wordt in de geschriften der gdthische

periode de god Haoma niet genoemd, de god die in de

jongere; oorkonden en in den mazdayasnischen ritus tot heden

een zoo voorname plaats inneemt, geen mindere dan in den

Yeda en in den eerdienst der Brahmanen. Men heeft dus

alle reden om aan te nemen, dat de zarathustrische hervor-

mers dezen dienst als te innig met. dien der gehate daêva's

verbonden achtten, om hem in hun ethische religie te dulden.

Van de andere zijde heeft men opgemerkt, dat Soma ook

') Yt. 17, 58. heet het van ^e jAhika, 6xe een kind van een anderen

man heeft, (d. i. hier natuurlijk een' ,vreemden', wiant de jahika

ieeft 'geen eigen man) dat zij. het paithê baraiti, ^naar den weg

draagt," d. i. te vondeling legt. Darmesteter „présente k son mari",

maar paithe kan nooit een datief van paité, heer, wel een locatief

van pathan, weg, zijn.

De mythe of legende van de vervolging van Asi vanuhi door de

Turaniërs en Naotara's met snelle paarden, heb ik onbesproken gelaten.

Ik weet haar niet te verklaren. Alleen is het duidelijk eèn aetiologische

mythe, die de reden moet aangeven waarom knapen en jonge meisjes

van haar dienst zijn uitgesloten ;
want zij waren het die haar ontdek-

ten, toen zij zich eei'st onder den voet van een stier en toen onder

den hals van een ram met honderdvoudige' teelkracht verborgen had.

Haar schuilplaatsen komen met haar karakter als vruchtbaarheidsgodin

overeen.
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bij de vedische Indiërs niet tot de oudste goden behoorde.

De hymnen aan Usas^ de godin van den dageraad, aan den

regengod Parjanya en dergelijke natuurgoden vermelden

hem niet. Hij behoort tot de generatie van goden, aan wier

hoofd Indra, en Agni stonden en wier vereering eerst na

de scheiding van Iraniërs en Indiërs opkwam ^). Het oudste

gebied van den Haoma-Soma-cultus ligt naar alle waar-

schijnlijkheid tusschen de rivieren die den gelijkluidenden

naam Harahvaiti-Sdrasvati droegen, dus het ZO. van Iran en

het NW. van Indië, het grensgebied der beide broedervol-

ken. De invoering van Haoma in de leer en eerdienst van de

zarathustrische Mazdayasners moet dus geschied zijn, toen

de daêna mazdayasnis zich ook in het zuidoosten van Iran

had verbreid. Intusschen, al wat ik hier gezegd heb geldt

alleen van dien bijzonderen vorm van godsvereering, waaraan

de naam van Haoma-Soma verbonden is. Persoonsverbeel-

dingen van een godendrank o£ onsterfelijkheidsdrank, die

dan de schenkers of gevers daarvan worden, vindt men niet

alleen bij de Indo-Iraniërs. Ik behoef slechts Dionysos, en

Ganymedes te noemen, die beide oorspronkelijk tot Klein-

Azië behooren ^). De vraag, hoe Soma tot een maangod

^) Zie Hopkins, Beligions of India, p. 125 f. Ofschoon ik Hopkins

toestem, dat de Somadienst ook in den vedischen godsdienst betrekke-

lijk jong is, ga ik niet met hem mee, wanneer hij daaruit de gevolg-

trekking afleidt, „that the Iranian cult must have branched ofi" from

the Vedic cult." Vgl. ook Lehmann, Zaratkustra, p. 156 vgg. en

vooral 161.

") Hoogst opmerkelijk is vooral de overeenkomst tusschen Haoma-
Soma en Ganymedes. Gelijk de eerste „de schoonste der geheele stof-

felijke wereld, een schitterend onsterfelijke" heet, zoo de andere: „de

schoonste der sterfelijke menschen," maar die door den arend van Zeus

naar den hemel wordt gedragen. Kenmerkend is, dat de beroofde vader

ter vergqedmg een door Hefaestus bewerkten gouden wijnstok krijgt.

Hij is dus een wijngod, maar evenals Dionysus ook de god van alle

hemelvocht, vSQü^oóg. Zie Eoscher, Lexicon der griech. u. römisehen

Mythologie, in voce. De daar vermelde etymologieën : „der Glanzfrohe",
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geworden en of hij dit misschien zelfs van den aanvang af

geweest is, kunnen wy hier laten rusten, omdat hij het voor

de Zarathustriërs stellig niet was. Indien werkelijk, zooals

Hillebrandt heeft pogen te bewijzen, de sporen van deze

beteekenis ook in 't Avesta nog te vinden zouden zijn, zeker

waren de schrijvers zeiven zich daarvan niet meer bewust *).

De ya§t aan Haoma gewijd is waarschijnlijk een der

oudste, gelijk de Srós-yaêt, en hij werd evenals deze in

het groot officie, den Yasna, opgenomen ^), m. a. w. aan

de Staota-yesnya voorgevoegd, terwijl de Sr6§^ya§t er op

volgt. De ya§t onder den naam van Hóm in de groote

verzameling opgenomen is niet meer dan een kort uittreksel

van den grooten. Maar al is deze ouder, de yaët heugt

,der Glanzendwaltende" gaan uit van de onderstelling dat de naam

oorspronkelijk grieksch is. Pavv is ,vreugde, verheuging', en in het

tweede lid schuilt allerwaarschijnlijkst dezelfde wortel -fiaö' „vloeien,"

„stroomen," waarvan ook die van den Soma-roes mada, madha (vgl.

Skr. maddmi, „dronken zijn") afkomt. G. is de verheugende drank.

De verdere uitwerking der mythe bij de Grieken, waarin G. de lieve-

ling van Zéus wordt, is natuurlijk hun eigen maaksel. Of de OmanOs,
van wien Strabo XI, 779 en XV, 1066 spreekt, als in Kappadocië

vereerd, Haoma is, zooals Rapp, ZDMG, XIX. 60 vg. meent, is zeer

twijfelachtig. Anderen houden hem voor Vohumanó.

^) Zie Hillebrandt, Vedisehe Mythologie, 1, 450 vgg. en verg. Bergaigne,

Béligion Védique, I, 157 vgg., nu laatstelijk Oldenberg, Réligion des

Veda, 181 vgg. en Hopkins, Béligions of India, 113 vg. Misschien was

naar de voorstelling der Ariërs de maan de beker van den drank der

goden, dien zij leegdronken en die daarna weer gevuld werd. Zoo kan zij

met den somadrank in verband zijn gebracht. Daarom misschien heet

het RV. VI, 44, 23. dat de maan haar licht legt in de zon. Men zou

een naklank van deze voorstelling kunnen vinden in het met sterren

bezaaide kleed dat Ahura Mazda, Ys. 9, 26, aan Haoma schenkt.

Daarmee is natuurlijk de hemel bedoeld. De zarathustrische theoloog

maakt er, even natuurlijk, hefc mazdayasnisch geloof van.

^) Ys. 9—11. Hd 9 verheerlijkt den Yazata, hd 10 houdt zich zoo

goed als uitsluitend met den aardschen haoma bezig, hd \\ beviat den

vloek van Haoma en eenige, zeker veel jongere toevoegsels. Wij hebben

hier vooral met M 1 te doen.
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toch eerst uit een tijd, toen reeds de ritus der bekleeding

met den heiligen gordel, en er ook al een mazdayasnische
letterkunde bestond ^).

De geheele H6m-ya§t is een bewijs, hoezeer men zelf

overtuigd was, dat de Haomavereering in den zarathustri-

schen Mazdadienst een nieuwigheid was. De voorstelling is

deze. Bij 't morgenoffer, terwijl Zarathuètra, onder 't zingen

der Gdtha's, het vuuraltaar reinigt, verschijnt hem Haoma
in hemelsche schoonheid, zoodat de profeet in deze men-

schelijke gedaante aanstonds een onsterfelijk lichtwezen

erkent. Maar wie hij is, weet hij niet, en Haoma, op zijn

vraag, zegt het hem en deelt hem tevens mede dat hij door

de vromen van den voortijd altoos vereerd is. Wij krijgen

hier niet de gewone lijst van goden en helden, maar hun

vaders en van dezen slechts een viertal, 't Zijn vooreerst

drie goden uit den oost-arischen tijd, maar die nu tot den

rang van heroën gedaald zgn, Vivanhant (Vivasvat), Athwya

(Aptya) en Thrita (Trita), en dan Póurusê,spa, de vader

van Zarathu§tra ^). Het loon hunner vroomheid was dat

hun zulke groote zonen geschonken werden, aan den eersten

Yima, aan den tweeden Thraêtaona, aan den derden

Urvdkhè^ya en Keres^spa, aan den vierden de beroemde

profeet zelf. Naïef genoeg wordt Zarathustra dus ondersteld

niets van dezen godsdienst zijns vaders te weten. Maar als

de god hem nu aanspoort om het voorbeeld dezer voorzaten

te volgen, verklaart hij zich aanstonds daartoe bereid en

') Zie Ys. 9, 26. Dat er een heilige literatuur bestond, blijkt uit

9, 22, waar wordt gesproken van hen, die den huisheer de nasks onder-

wijzen, naskófrasdonhê.

") Er kan nauwlijks twijfel aan zijn, dat ook deze Pourusaspa, de

bezitter van vele paarden, evenals Vistaspa's vader Aurvataspa en als

de stamvader van Zarathustra Haêcataspa, tot de mythische wezens

behooren en oorspronkelijk tzij goden, tzij staande epitheta van goden
waren. Zarathustra's legendarische vader schijnt oorspronkelijk een

zonne-vuurgod te zijn geweest.
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zingt een loflied tot zijn eer. Let wel, dat de dichter nog
niet zoover gaat om, gelijk in boven reeds vermelde yasts,

Ahura Mazda zelven een offer aan den nieuwen god te laten

brengen.

Ofschoon in het eerste gedeelte van Zarathus^tra's loflied

meer de hemelsche verpersoonl^king van den levensdrank,

in het tweede meer de voortreiFelijke eigenschappen van

dezen laatste, zooals hij ook op aarde groeit, worden ver-

heerlijkt, wordt er toch tusschen beide geen scherpe schei-

ding gemaakt en ongemerkt gaat de lof van den een in

dien van den ander over. Reeds in den aanheft), ofschoon

die tot den god zelven gericht is, wordt gesproken van zijn

neerhangende twijgen en heet hij het uitnemendste viaticum

voor de ziel. Dit zwevende in de voorstelling is kenmerkend

voor de polytheïstische godsleer, die nu weer in het ethische

Zarathustrisme begint binnen te sluipen, en die geen ver-

schil maakt tusschen den als hemelwezen gedachten en te

gelijk in zijn wonderdrank wonenden god. In den roes

veroorzaakt door dien bedwelmenden drank en waarin men

een verhooging van 't menschelijk leven, eén verdubbeling
der menschelijke kracht meende te voelen, erkende men de

werking van een machtigen geest, en leidde daaruit af dat

deze geest ook de gever van hooger geestelijk leven en

onsterfelijkheid was. En die geest is de god Haoma. Ma^r

eenmaal op dien weg der bespiegeling, stond men daarbij

niet stil. Hij wordt, evenals de klein-aziatische Dionysus,

nu niet meer beperkt tot den levensdrank van menschen en

goden, hij wordt de Levengever in den ruimsten zin : alle

kracht van lichaam en geest, alle vruchtbaarheid en welzijn

gaan van hem uit. De zegeningen, die Zarathustra van

hem afsmeekt en die men dus meende van hem te kunnen

verwachten, hangen geenszins alle onmiddellijk samen met

de uitwerking van den levensdrank. Wel kunnen daartoe

=) Ys. 9, 16 vgg.
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gebracht worden verhooging van lichaamskracht en gezond-

heid, een lang leven en onsterfelijkheid hiernamaals, zelfs

moed en sterkte tegenover den haat van vijanden en daêva's

en die scherpte van blik, die het eerst de belagers en de

dreigende gevaren doet bespeuren ;
vooral de madha, de

roes der heihge extaze, opgevat als een bovenmenschelijke

godsgave. Maar niet dan middellijk staat daarmee in verband,

dat hij vlugheid verleent aan de paarden bij den wedren,

dat hij schitterend kroost en vrome nakomelingschap schenkt

aan zwangere vrouwen, echtgenooten aan bedaagde meisjes,

voorspoed en grootheid aan de leeraars der heilige Schrift,

en dat hij den tiran Keresó,ni verslaat, die allen wasdom

doodt ^). Dit alles doet hij als de god van alle hemelvocht,

dat de goden drenkt en de aarde bevrucht ^). Maar dit is

een uitbreiding van zijn oorspronkelijke beteekenis, gelijk

hij ook later als de. god van den levensboom de heer van

alle planten wordt.

Wordt er ook onderscheid gemaakt tusschen den hemel-

schen en den aardschen haoma als plant en drank, de eerste

is toch ook middellijk uit den hemel afkomstig. Want van

den mythischen berg, waar een weldadig god hem geschapen

heeft, dragen hem de hemelsche ^) vogels naar de toppen

*) KeresS,ni "is een mythisch wezen, dat als Krgdnu reeds in den

Veda voorkomt. Later zag men in dezen tiran den gehaten Alexander,

en nog later, misschien door de gelijkheid van klank, hetzij van het

oorspronkelijk woord met Ohristianus, hetzij van der Pehlewivorm

kilisyak met ecclesia, de Christenen. Maar er is niet de minste grond
om te onderstellen dat onze dichter daaraan gedacht en zelfs al ware 't

op Alexander gedoeld heeft.

*) Zoó heet ook EV. IX, 82, 3 de regengod Parjanya de vader van

Soma. Dit zou echter gemeend knnnen zijn in den zin, dat de plant

door den regen groeit, zooals Ys. 10, 3, dus in het 2e gedeelte van den

Hóm-yast, gezegd wordt, dat de wolken en de regen het lichaam van

Haoma doen wassen op de hergen.

') Ys. 10, 11: spentd fradakhSta meregha zijn letterlijk met heilige

teekens voorziene vogels, geen gewone aardsche dus.
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van de vier hoogste, oorspronkelijk evenzeer mythische doch

als aardsche beschouwde bergtoppen, vanwaar hij zich dan

verder, tot zelfs in de diepte der dalen, over de aarde

verbreidt. Daarom wordt de aarde die hem draagt en waar

hij in vele soorten wast, zoowel als het akkerwerk waardoor

hij groeit i), geprezen. De wondermacht van Vohu manó

heeft aan de plant haar geneeskracht geschonken. Want
de kostelijke drank geneest van ziekten en verwijdert den

dood. Wat men vooral in hem prijst is, dat hij allen gelijk

maakt, den arme en den aanzienlijke, den eenvoudige en

den geleerde. De roes van Haoma is niet zooals die van

andere bedwelmende dranken ; want hij geeft nooit aanlei-

tot nijdigheid en» gevecht, maar gaat steeds vergezeld van

reine blijdschap, en hij heeft bovendien de gelukkige eigen-

schap, dat hij spoedig vervliegt. Uit dit alles blijkt, dat

hij toen niet, gelijk later, alleen door den priester in enkele

druppels, maar door alle geloovigen met volle teugen werd

genoten ^).

En opdat nu niemand meer bezwaar zou hebben hem als

zarathustrischen yazata te vereeren, werd niet alleen, zooals

wij reeds zeiden, de plant aan Ahura Mazda toegeëigend

en haar geneeskracht aan Vohu manó toegekend, maar

werd Ahura mazda zelf de vader van den god Haoma

genoemd en deze voorgesteld als de priester {%aotar) der

hemellingen, die voor hen op den top van de Haraiti de

de haoma's gereed maakt in een met sterren bezaaid mortier

van hemelschen oorsprong^). Zelfs wordt hij de bron van

*) Zoo verklaar ik Ys. 10, 10. Ik verbind %em,6 met carAnerrt,, vat

aurva op als „slank, snel opgeschoten," en stel dan voor aldus te

vertalen: ,Ik bezing den veldarbeid waardoor gij groeit, welriekend,

slank, als de goede plant van Mazda."

") Zie Ys. 10, 14 en 19 en vgl. Mihir-yast, t. 10, 120.

^) Yt. 10 (Mihir-yt.), 89 vg. Havana stehr-paêsanha mainyutasta, is

natuurlijk de sterrenhemel, voorgesteld als 't mortier voor den hemelschen

haoma.
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't asa, van alle gerechtigheid, de gever van 't zalig eeuwig

leven, die met zijn zegeningen alleen aan de ware geloo-

vigen, de gehoorzame rechtvaardigen behoort. En de geheele

Yast wordt besloten met een loflied aan Ahura Mazda

zelven, met de plechtige verzekering van Zarathuëtra, dat

al de daarin vervatte leeringen ahurisch en zarathustrisch,

dus volkomen rechtzinnig zijn en met de mazdayasnische

geloofsbelijdenis in overeenstemming.

6. MITHRA.

Nu men eenmaal oude goden tot zarathustische yazata's

verhief, kon het niet anders of de welbekende oost-arische

god Mithra moest weldra volgen. Bij de vedische Indiërs

nog in eere gehouden, was hij bij hen toch door andere

lichtgoden, Indra, Savitar en dergelijke overschaduwd, en

werd hij in den regel nog slechts in nauwe verbintenis met

Varuna aangeroepen. In geen der geschriften uit de g^thi-

sche periode wordt hij genoemd, wat te opmerkelijker is,

omdat zijn naam, evenals die van Airyaman en Armaiti, zich

zoo gemakkelijk er toe leende om in een afgetrokken begrip

te worden omgezet, en hij althans niet meer natuurgod is

dan Atar. Het is niet te denken dat hij aan de hervormers

onbekend zal zijn geweest. Men moet hem opzettelijk heb-

ben voorbijgegaan, misschien wel omdat hij een te oorlog-

zuchtige en te aristokratische god was voor die heilsprofeten,

die in den ordelievenden, vreedzamen landbouwer hun ideaal

zagen. Hoe het zij, toen de nieuwe leer onder de krijgs-

haftige Meden en Perzen verbreid werd, moest men rekening

met hem houden. Daar was hij misschien de nationale god

bij uitnemendheid ^), althans boven velen geëerd, en vertegen-

^) Eeeds in de verhalen van Cyrus' kindsheid noemt Herodotus een

Meder wiens naam met Mithra is samengesteld. Wat hij onder de

Achaemeniden beteekende, zal ons later blijken.

II. 15
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woordigde hij alleen al wat in den Veda aan hem in ver-

eeniging met Yaruna, en dan hoofdzakelijk aan dezen wordt

toegeschreven.

Wat de zarathustrische theologen van hem gemaakt hebben,

leert hoofdzakelijk de veelszins schoone ya§t die zijn naam

draagt, de tiende der verzameling ^). In zijn tegenwoordige

gestalte is die betrekkelijk jong. Althans was de haomadienst

reeds als zarathustrisch erkend en bestond al een uitge-

breide Staota yêsnya ^). Een machtig rijk moet reeds geves-

tigd zijn geweest. Het beste geschenk der godheid heet

een schitterende en gewelddadige heerschappij, en met zekere

geestdrift wordt gesproken van een alleenheerscher, op
wiens wenk de hoofden der boosdoeners vallen, wiens in

gerechten toorn gegeven bevelen oogenblikkelijk worden

gehoorzaamd en in wien Mithra dus een welbehagen
heeft «).

Als natuurgod is Mithra de god van 't licht des hemels.

In later eeuwen, toen zijn dienst met allerlei vreemde ele-

menten vermengd was, heeft men hem tot een zonnegod

gemaakt, en nog altijd zijn er mythologen die hem als zoo-

danig beschouwen. Oorspronkelijk was hij dat niet. Hij is

de lichthemel bij dag en nacht, persoonlijk opgevat de god
die het hcht brengt te allen tijde en in alle verschijnselen.

Zelfs zijn wijding tot zarathustrischen yazata heeft die bêtee-

kenis niet kunnen uitwisschen. Daarom worden hem 10000

oogen toegeschreven, en heet hij evenals Sraosa degeen

*) Vgl. wat over de samenstelling van den Mihir-yast gezegd is,

boven p. 30, nt. 2.

^) Zie voor den Haomadienst Yt. 10, 89 vg., voor Staota yêsnya 122.

Misschien wordt daar wel iets als onze tegenwoordige Yasna bedoeld,

want er is sprake van staotanam yêsnyandm vispe ratavo, wat wel niet

onze Vispered, maar wel een uitbreiding van de Staota yêsnya moet

bedoelen.

^) Yt. 10, 109 vg. Darmesteter heeft in de taal van den Yast althans

éen persisme opgemerkt.
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die nooit slaapt ^). Van zijn wachttoren Perethu-vaêdhayana ^)

aanschouwt hij alles. Het eerst van alle yazata's des hemels

overschrijdt hij de Hara, den hemelberg aan den horizon,

nog vóór de onsterfelijke zon, met zijn snelle paarden. Het

eerst bereikt hij, in goud gedost, de kimmen en ziet van-

daar welwillend op de woningen der Ariërs neder, waar de

dappere hoofden hun talrijke legers in slagorde stellen, waar

hooge bergen met rijke weiden en wateren het vee voeden,

waar diepe meren met breede stroomen afwisselen. Vandaar

begeeft hij zich naar de andere landen en vult ze overal

met vee en geeft overal glorie, heerschappij en zegepraal

aan hen die vroom en rechtzinnig ^) hun offers plengen.

Maar ook na zonsondergang gaat hij, met zijn knots gewa-

pend, langs de uiteinden der aarde in 't rond, om alles op
te merken wat er tusschen hemel en aarde voorvalt *). Zoo

omvat hij met lange, sterke armen de geheele wereld en

daarom heet hij Mithra vouru-gaoyaoiti, met de wijde vel-

den. En als elders van hem gezegd wordt, dat hij de ver-

binding uitmaakt tusschen maan en zon, dan is dat wel

een woordenspel met zijn naam, die ook vriend beteekent,

maar dan kan dat toch alleen van een hemelschen liéhtgod

gelden ^).

Gelijk vele lichtgoden is Mithra ook krijgsgod, de god

^) Vgl. ÉV. 3, 59, 1 : Mitra ziet zonder sluimer op de volken neder.

^) Van pereihu, ,breed, ruim' en 't part. pr. med. van 't caus. van

vid, weten. Een toren dus met zoo ruim uitzicht, dat het hem in staat

stelt alles te weten.

") vHus-a^a. Zie de geheele beschrijving Yt. 10, 13— 16.

*) Van Indië tot Nineve, zegt de dichter, en van Eaiiha tot de uit-

einden der aarde. Darmesteter ziet in Ranha Neder-Chaldaea, maar uit

Vend. 1 blijkt dat E. een koud, winterachtig land is.

*) Yt. 6, 5. hakhedremca yat asti hakhedranam vahiStem antare

maonhaca hvareea. Ook in den EV. is Mitra de vriendelijke god die

de menschen vereent, zie o.a. 3, 59, 1
; 5, 64, 3 ; 7, 62, 4. De woord-

speling mitrd-mitriyd komt o.a. ook voor AV. 2, 28, 1 en mitra als

,vriend' 2, 11, 5.
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der veldslagen. Vooral bij de Iraniërs had hij dit karakter

behouden. Want het schijnt hem wel van ouds eigen te

zijn geweest, al heeft bij de vedische Indiërs de van Soma
dronken Indra die rol overgenomen ^). In zijn gouden

wapenrusting, met zijn snelle vossen trekt hij de vijanden

te gemoet, maakt hen blind, doof en duizelig, en de genius

der overwinning, Verethraghna, gaat voor hem uit in de

gedaante van een schrikkelijken ever met scherpe tanden

en klauwen, en aan wien alles, pooten, spieren, kaken,

staart zelfs, van ijzer is, en rust niet voordat hij het merg
van hun rug en daarmee de bron van hun bestaan vernie-

tigd heeft. Met zeker welbehagen schildert de dichter de

ellende der overwonnelingen, hun ontvolkte steden en ver-

laten woningen, het wegvoeren van hun vee en hun ver-

geefsche pogingen om zich te verdedigen ; want Mithra

vangt hun wapenen op, hoort niet naar hun jammerklachten
en werpt hen bij tienduizenden ter aarde. Maar waarom

zou men medelijden met hen hebben? Mithra's vijanden

zijn immers allen bedriegers, rebellen tegen 't wettig gezag
en verdienen dus niets beters ^). Geen wonder, dat zulk

een god, die, naardat men hem trouw is of bedriegt, de

landen zegent of kastijdt, van wien dus het lot der natiën

afhangt, omdat hij over krijg en vrede beslist, van oudsher

als soeverein, als de machtige Asura-Ahura beschouwd wèrd^

en dat, als hij in Indië met den grootsten aller Asura's Varuna^

bij de Iraniërs met den Ahura bij uitnemendheid, tot een

twee-eenheid verbonden was, deze twee onvergankelijken om

*) Toch werd hij ook bij hen wel vóór den slag aangeroepen. Zie

bijv. AV. 6, 97, 2.

^) Dezelfde voorstelling vindt men in de Inschriften der Achaemeni-

den, waarover later. Als vijanden van den waren godsdienst worden zij

van Mithra naar Rasnu, door dezen dan weer terug, en als zij ont-

snappen willen door Sraosa naar de beide eersten gejaagd, evenals dat

boven van Vayu. vermeld werd. Zie voor de in den tekst gegeven schil-

dering Yt. 10, 47 en 52 70-72 ; 35-43 en 47.
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bescherming worden gesmeekt „wanneer het zwaard de stem

verheft, de neusgaten der paarden trillen, de pijlen snorren

en 't gebroedsel der boozen vernietigd nederligt ^)."

Aan de alwetendheid van den lichtgod, voor wien men

niets verbergen kan, mythisch voorgesteld onder het beeld

van acht rdt% vrienden, die als spionnen uitzien naar de

Mithrabedriegers en hun wegen, knoopt zich vanzelf zijn

ethische beteekenis als de god der waarheid en der trouw.

Ook deze behoeft hij niet eerst van de Mazdayasners te

hebben gekregen, al zijn die denkbeelden in Ir^n veel meer

uitgewerkt, dan in Indië. Het ethische in de voorstelling

der twee verbonden goden heeft zich daar hoofdzakelijk aan

Varuna vastgehecht. In Ir^n is hij vooral de handhaver

der verbonden, de god der vriendschap en der waarheid,

en de leugenaars en trouwbrekers hebben daarom van hem

alles te vreezen. Zijn toorn is dan zoo verschrikkelijk, dat

zelfs de vrome hem als hij ter bestraffing uittrekt, niet

gaarne zou ontmoeten op den weg ^), al kan hij die een

gerust geweten heeft op zijn zegen rekenen ^). Niets is hei-

liger dan een verbond onder Mithra's schuts gesloten ;
zelfs

tegenover ongeloovigen, jegens wie men overigens geen ver-

plichtingen heeft, moet men 't houden. De heiligste van

alle verbonden zijn die tusschen leermeester en leerling,

tusschen bloedverwanten van verschillende graden, maar

't allerhoogst staan die tusschen twee natiën gesloten. Een

begin van volkenrecht inderdaad *).

Het was voor de zarathustrische theologen onder een

steeds krijgvoerende, militaire monarchie haast niet mogelijk

^) Yt. 10, 113. 145. De dvandva (dual.) mithra-ahura, ahuraeihya

mithraeibya behoeft oorspronkelijk volstrekt niet een samenvoeging van

Mithra met Ahura Mazda geweest te zijn ; door de Zarathustriërs werd

dat natuurlijk zoo beschouwd. Ook Varuna is de Asura bij uitnemendheid.

^) Yt. 10, 69.

') Yt. 10, 65.

*) Yt. 10, 115 vg.
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dezen god blijvend uit hun stelsel te weren. In elk geval

was het goede kerkelijke politiek, zijn dienst liever te erken-

nen en zoo onder eigen opzicht te houden, dan hem als

mededinging voor den rechtzinnig zarathustrischen te laten

voortwoekeren. De dichter van den Yaët erkent zelf, dat

men steeds voortging hem godsdienstige vereering te brengen.

Alles roept hem aan, de landsheer als hij zich ten oorlog

rust en de volken tegenover elkander staan, wel wetende,

dat hij die dit het eerst met warme overtuiging en toewij-

ding doet, van de overwinning zeker is; de krijgsman als

hij reeds in 't zadel zit, alle rangen en standen, alle heeren

van gewest, dorp en huis, ja, ook de arme vrome dien

men van zijn rechten beroofd heeft, en wiens klacht 'tzij

overluid, 'tzij
zachtkens gesproken over de gansche aarde

weerklinkt en opstijgt ten hemel'). Elk is overtuigd, dat

Mithra de landen die hem eeren beschermt en de andere

vernietigt ^). Hoort men hem niet, met uitgestrekte handen,

Ahura Mazda schreiend klagen, dat hem, den beschermer

en onderhouder van alle schepselen, door de stervelingen

geen offers gebracht worden met zijn naam? En staat hij

niet altijd gereed op het geroep van den asava te komen ? ^)

Aan die onderstelde klacht wordt nu gehoor gegeven.

Men mag hem nu aanroepen onder allerlei titels, als den

Mithra die niet bedrogen wordt (adhaoyamna)^ als "^den

heiligen of sterken {sürd), den weldadigsten of heilzaamsten

{sevista) *), maar men neme daarbij twee dingen in acht.

*) Tusschen deze alle in Yt. 10, 84 staat nog : yim dvAcina paithê

hacimna, waarmee de uitleggers geen weg weten. Westergaard en

Geldner lezen pithé. In 't laatste geval kan 't niet van patar komen

(Spiegel, Justi, de Harlez), wat ook geen draaglijken zin heeft. Het zou

het pitha van Ys. 5, 6 kunnen zijn, dat Neriosengh mrtyu vertaalt.

Een tweegevecht? Darmesteter leest pathê en verklaart den zin van

een man, die tusschen twee wegen weifelt !

^) Yt. 10, 78.

') Yt. 10, 68—55.

') Yt. 10, 31.
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Vooreerst, hem worde alleen het traditioneele offer gebracht

van groot en klein vee en vogels, en omdat het nu toch

tot den rechtzinnigen ritus behoort, wel met haoma, bares-

man, wijze spreuken, heilige teksten en gebeden, maar

toch niet het groote haomaoffer, waardoor men Ahura Mazda,
de Ameëa spenta's en de andere zarathustrische yazatas

beleedigen zou, en wat hij ook zelf niet eischt *). En ten

andere, men onderwerpe zich vooraf aan een groote reini-

gings- en zelfkastijdings-cerimonie van twee of drie dagen

en wage het niet aan de Mithra gewijde plengingen deel

te nemen, tenzij men onderricht is in al de riten {ratu) van

de Stêota yêsnya. Het kleine officie dus, maar na genoeg-
zame voorbereiding en volgens den zarathustrischen ritus,

dus door een erkend priester geleid. De vraag rijst hier

vanzelf, of hier niet een verzet schuilt van de rechtzinnige

mazdayasnische atharvans tegen den met babylonische magi-
sche voorstellingen en riten vermengden Mithradienst die

onder de jongste Achaemeniden althans in Suza en Ekbatana

werd ingevoerd.

Maar nu wordt dan ook op hem de wgding tot mazda-

yasnisch yazata toegepast. Mazda zelf heeft hem gescj^apen,
heeft hem al zijn wondere krachten en zijn tienduizend

oogen gegeven en hem zoo tot den altijd waakzamen bescher-

mer der geheele wereld ^), bovendien, zooals wij zagen,

Haoma zelf tot zijn priester ^) aangesteld. Zijn heerlijk

paleis op de Hara berezaiti, waar noch nacht noch duis-

ternis, noch heete noch koude wind, noch ziekte noch

dood noch besmetting heerschen en tot waar de wolken

niet opstijgen, hebben Mazda zelf met zijn trawanten en

den zonnegod voor hem gebouwd *). Yan hem ook heeft

') Yt. 10, 137—139.

^) Yt. 10, 1. 82. 103.

') Yt. 10, 88.

*) Yt. 10, 50 vg.
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hij zijn hemelschen wagen, getrokken door vier witte, heerlijk

stralende paarden, die geen schaduw geven en zelven onster-

felijk zijn. De wagen behoort hem van ouds als den krijgs-

god, en is dan ook voorzien met allerlei wapentuig, maar

wordt nu natuurlijk voorgesteld als hem eerst door Mazda

gegeven O- Gelijk dat ook van • andere in 't zarathustrisch

stelsel ingevoerde oude goden gezegd wordt, huldigt Ahura

Mazda met de Ameëa spenta's hem evenzeer in Garó nm^na
en gebiedt Zarathuètra dit eveneens te doen ^), want hij

krijgt nu in dit opzicht dezelfde rechten als de hoogste

yazata's. De mazdayasnische Daêna zelve baant hem nu

goede wegen ^), en de schoone voorbeelden van den hoogsten
God en zijn profeet konden de geloovigen volgen. En dan

hadden zij van hem niet alleen de weldaden te wachten

die hij van ouds aan zijn niet-zarathustrische vereerders

schonk, maar dezelfde geestesgaven die men gewoon was van

Mazda af te smeeken : gewetensrust, goeden naam, zieleheil,

wijsheid en kennis, en onderricht in de heilzame offerspreuk *).

^) In dezen wagen trekt hij over de geheele stoffelijke wereld heen,

van 't karsvar Arezahi tot het schitterende igvaniratha. Naar het offer

begeeft hij zich met een tweespan, zie Yt. 10, 136. Vgl. 67, waar de

lezing onzeker is: rafhwya cakhra {'Westerg.)otraihtoyacithra{Ge\dn.);

in elk geval wordt de zon bedoeld. 10, 124 is niet zeer duidelijk. Daar

heet het dat hij op den wagen met het vierspan, met opgeheven armen

uit Garó-nm^na paiti amerekhtim, naar de onsterfelijkheid gaat. Voor

den Zarathustriër is er evenwel geen hooger onsterfelijkheid dan die in

Gaió-nmana. De eenig mogelijke verklaring is wel, hier aan zijn ver-

heffing tot yazata te denken. Volgens 10, 142 blinkt zijn lichaam als

de maan, die met eigen glans schijnt ; maar dit is slechts een vergelij-

king, geen vereenzelviging. Misschien is het ook wel de maan, die 10,

86 bedoeld wordt met de weggevoerde koe, die vraagt wanneer M., op

zijn wagen komend, haar op den goeden weg zal terugbrengen. Zeker

kunnen wij hier niet met Darmesteter aan de mythe van Indra of Oacus

denken. Zie over M. als heer der landen 10, 144.

'')
Yt. 10, 119.

") Yt. 10, 68; vgl. 64.

*) Yt. 10, 33.
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Als lichtgod des hemels had Mithra van ouds een groot

gevolg van hemelsche wezens, die zijn verschillende gaven
en werkingen verpersoonlijken, natuurgoden zooais hij. Nu
wordt die stoet versterkt door eenige zuiverder zarathustrische

geniën, zooais de hem ethisch nauw verwante Rasnu razista,

voor wien hij een huis bouwt en die hem met innige vriend-

schap aanhangt ^), dan Sraosa die het geestelijk licht der

openbaring brengt ^), de wijsheid, Cista, en anderen ^). De

godinnen der fortuin en des overvloeds, Asi vaiïuhi en

P^rendi, en de hemelsche glorie, Hvarena *), doch nu als

de Kavi-glorie opgevat, behoorden oorspronkelijk wel tot

zijn metgezellen in zijn hoedanigheid als lichtgod.

7. DE WATEREN EN ANAHITA.

Hoezeer de Iraniërs nevens het vuur en weinig minder

dan dat de Wateren vereerden wist men reeds uit de

berichten der klassieke schrijvers van Herodotus af tot

Strabo en Agathias toe. De Grieken wisten dat het den

Perzen verboden was het water op eenigerlei wijze te ver-

ontreinigen en zelfs de handen te wasschen of te baden —
in stroomend water namelijk, want voor allerlei reiniging,

ook bij godsdienstige ceremoniën werd het water steeds

gebezigd ^). Alleen de zee, zout, onvruchtbaar, was van dien

') Yt. 10, 41. 79. 100. 126. Zie over Rasnu boven p. 195 vg.

') Yt. 10, 41. 100.

^) Yt. 10, 126.

*) Yt- 10, 66 vg.

") Strabo 15, p. 1065 beschrijft den dienst van 't water in zijn tijd

aldus : Men gaat naar een meer, stroom of bron, graaft daarbij een

groeve waarin het offerdier geslacht wordt, doch ziet toe dat het water

niet door het bloed wordt verontreinigd. Dan legt men 't vleesch op

myrten- of lauwertakken; de Magiërs roeren 't aan met de heilige

roede, zingen hun mathra's, plengen olie met honing en melk gemengd

op de aarde — dus niet in het water — en eindigen met lange gezan-

gen, terwijl zij tamarisketakken in de hand houden.
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eerbied uitgezonderd, en als Herodotus ^) verhaalt dat Xerxes

de zee liet geeselen en men haar met recht geen offers

bracht is dit zeer geloofwaardig. Van een der Arsaciden

wordt zelfs verteld, dat hij de reis naar Rome over land

maakte, om de zee, die men als ahrimanisch beschouwde,

te vermijden.

De heilige teksten stemmen daarmee overeen. De aloude

natuurdienst werd reeds in den vroegsten tijd een bestand-

deel van den zarathustrischen godsdienst. Reeds in de

gMhische periode blijkt dat, en de studie der reinheidswetten

zal ons leeren, dat de vereering en heilighouding der wateren

ook in het jonger avestisch tijdvak werd gehandhaafd.

Maar 'de dienst van de wateren was nu ten nauwste ver-

eenigd met dien van een groote godin, Ardvi süra AnMiita,

aan wie een der grootste en schoonste yasts is gewijd ^).

Uit dien Yast blijkt duidelijk dat zij niet een oorspronke-

lijk zarathustrische schepping was. Integendeel, zeer uitvoe-

rig wordt verhaald hoevelen nog vóór Zarathustra, daaronder

zelfs zulk een vijandig geweldenaar als Azhidahèka en een

Turaniër als Franrasyan
— deze beide laatsten trouwens

vergeefs, want de godin verhoorde hun gebeden niet —
haar offers brachten ^), en dat ook de daêvadienaars haar

's nachts, in 't geheim dus, bleven vereeren, loochent de

dichter geenszins, ofschoon hij zich haast er bij te voegen,

dat daarvan geen heil te wachten is, maar alleen verster-

king der macht en vermeerdering van 't aantal der booze

geesten *). Zij behoorde dus tot de kategorie van oude,

nu echter in zarathustrische yazata's veranderde goden,

') Herod. 7, 35.

^) Aban-yast (Yt. der wateren) of Ardvi-sür-yast, de vijfde in de

verzameling.

") Yt. 5, 16 vgg. Zie over de wanorde in deze lijst en in 't geheel

over de samenstelling van dezen Yast de opmerkingen boven, p. 29 vg.

vooral nt. 1.

*) Yt. 5, 99 vg.
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zooals Mithra, ïistrya en anderen. Was zij
misschien een

uitheemsche? Wij komen op dit moeilijk vraagstuk terug,

maar moeten eerst zien, hoe de mazdayasnische dichter haar

voorstelt.

Als een natuurgodin, zonder twijfel. Zij is niet een ver-

persoonlijkt begrip, maar veeleer de verpersoonlijkte wel-

dadige, reinigende en vruchtbare werking van het water.

En de dichter heeft zich niet veel moeite gegeven, noch

om dit naturistisch karakter zijner godin te verbergen,

noch om haar, zooals dat met andere goden geschied was, een

ethische beteekenis te geven. Alleen heeft hij haar nauw met

Mazda verbonden en laat hij haar reinheid uitkomen. In

den aanhef, die ook elders voorkomt ^), noemt Mazda zelf

haar zijn stroom, alleen zoo groot als alle wateren die

vloeien op aarde, met duizend meren en duizend kanalen,

waarvan een reeds genoeg zou zijn om al de zeven Karsvare's

te overstroomen. In elk van die kanalen 'heeft zij een schoon

paleis, dat met oostersche kleuren wordt beschreven, en in elk

daarvan weder een welriekende legerstede ^). Haar vierspan,

witte, hooge rossen van 'tzelfde bloed en hair, die zij zelve

bestiert, zijn wind, regen, wolk en ryp, en zij is 't diö op
Mazda's bevel als een talloos leger regen, sneeuw, hagel en

rijp nederzendt op aarde ^).

De stroom, waarvan An^hita de godin is, is dus zeker

geen aardsche, maar een zuiver mythische. De dichter, die

hem beschrijft als grooter dan alle wateren op aarde te

zamen, en die zegt, dat een van de kanalen of zijtakken

alleen genoeg is om al de zeven werelddeelen te overstroo-

mjen, heeft daarbij zeker niet aan een aardsche rivier kun-

nen denken. Het is een hemelsche stroom, die de traditie

en met haar sommige geleerden *) in den Oxus meenen

') Yt. 5, 1—5 = Ys. 65, 1-5 en Ab4n nyayis.

'')
Yt. 5, 101.

') Yt. 5, 85.

') Geldner in Kuhn's ZS. XXV, 378 en Ed. Meyer GA. I, § 450.
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weer te vinden, maar die in de ondermaansche geografie

niet thuis behoort. In den hoogsten hemel behoort An4hita

dan ook thuis. Daar, boven de sfeer der zon heeft Ahura

Mazda haar een plaats gegeven *). Van daar, van de sterren

of van den hoogsten top van de Hukairya, den henielberg,

daalt zij neder als de vrome haar aanroept ^). Als hemelsch,

kosmisch, en dus volkomen rein water zuivert zij het zaad

der mannen en de baarmoeder der vrouwen, bevordert zij

de goede geboorten, reinigt zij de melk en wordt
zij

zoo

de geefster van de vermeerdering der kudden en van alle

rijkdommen, een zegen voor het geheele land. Nu moge
men haar als stroom met een of meer groote aardsche rivie-

ren vereenzelvigd, of liever haar naam daaraan verbonden

hebben, zooals dat met de Sarasvati of met de hemelbergen
Hara berezaiti (Elburz) en Olympus en Ida geschiedde, haar

eigenlijke mythische beteekenis is niettemin duidelijk genoeg.

Een oude natuurgodin was zij dus zeker. Was zij iranisch

van oorsprong? Men heeft gemeend, dat zij semietisch van

afkomst en door de Iraniërs aan de Babyloniërs ontleend

was ^). Herodotus, die haar bij vergissing Mitra noemt,

haar naam verwarrend met dien van den god met wien zij

in West-Azië en later in Europa steeds nauw verbonden

was, houdt haar voor dezelfde als de babylonische moeder-

godin (Mylitta volgens hem) en de arabische Alitta.' Eeeds

Windischmann heeft opgemerkt, dat haar Yast van haar per-

soon een beschrijving geeft, die niet louter dichterlijke fantazie

^) Yt. 5, 90. De plaats is zeer moeilijk en deels onverstaanbaar, maar

er staat duidelijk, dat Ahura Mazda haar deed loopen „te midden van

de sfeer boven hvare-khsaêta,^ d. i. de zon, waar zij veilig is voor al

haar vijanden. Al wil men met Darmesteter de lezing tacare nóit tacare

verkiezen, dan mag men nog niet met hem vertalen „te fit courir (sur

terre}, au lieu de courir en dedans (du ciel)".

") Yt. 5, 7. 85 en 121.

*) Ook ik heb die meening reeds verdedigd in 1864, in De Gods-

dienst van Zarathustra, p. ,181 vg.
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kan zijn, maar het bestaan van beelden der godin onderstelt.

Als een schoone maagd wordt zij beschreven, hoog en

krachtig van gestalte, met armen blank en gevuld, zoo dik

als de schenkels van een paard, met zwellenden boezem,

dien
zij

door het binden van den gordel, nog beter doet

uitkomen ; een adellijke jonkvrouw, prachtig gekleed, in

een gewaad saamgesteld uit de huiden van dertig der

schoonste bevers, schitterend als goud en zilver, waarover

zij een rijk met goud gestikteu mantel droeg; op haar

hoofd een gouden kroon in den vorm van een rad, met

honderd achtstralige sterren en sierlijk geplooide linten ver-

sierd, in de ooren groote, vierkante gouden hangers en aan

haar schoenen hals een schitterende keten ^). Onwillekeurig

herinnert men zich bij deze beschrijving de babylonische

beelden van lëtar en sommige klein-aziatische godinnen-

gestalten te Eujük en Boghaz-keuï, die, wat den lichaams-

vorm en de versierselen aangaat, in meer dan éen opzicht met

het in den Yast geteekende beeld overeenkomen ^). Zulke

beeldjes, van de babylonische weinig verschillend, zijn in

Suza gevonden ^) Brengt men dit in verband met de mede-

deeling van Berossos *), dat Artaxerxes Mnemón (403
—

061),

de zoon van Darius Ochus, die ook het eerst An^hita in

zijn inschriften noemt, beelden van haar liet vervaardigen

') Zie de beschrijvingen Yt. 5, 7—15
; 85 en 123—129.

") In de beschrijving van de rijke stof der kleeding en in het opvoeren
der sterren van den hoofdtooi tot honderd, wat de beeldhouwer zeker

niet kon weergeven, heeft de dichter aan zijn verbeelding den vrijen

loop gelaten. De geplooide linten schijnen echt-iranisch, want zij herin-

neren aan die gansch eigenaardige, die het hoofddeksel zoowel van den

koning als van Auhrmazd op de s^sanidische monumenten versieren.

Het spreekt vanzelf dat de Yast daarom nog niet tot hun tijd behoeft

gebracht te worden. Het versiersel komt ook reeds onder de parthische

heerschappij voor, zie Ker Porter, Travels II, pi. 62.

") Zie Loftus, Travels, p. 379.

*) Fragm. 16. Vgl. hierbij Clemens, Protrept. 5 en zie Darmesteter,

Zendavesta, II, 364 vg.
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en te Babel, Suza en Ekbatana oprichten, ja zelfs haar

dienst onder Perzen, Baktriërs, Syriërs en Klein-Aziaten

verbreidde, dan zou men geneigd zijn in haar een west-

aziatische godin te zien, door de Perzen overgenomen en

door de Atharvans op de zarathustrische vereering der

wateren geënt. Daar de Achaemeniden hoofdzakelijk in

Suza rezideerden en een dergelijke godin, Ndnê,, aldaar sedert

vele eeuwen werd gediend, zou een zoodanige samensmelting
van een babylonisch-elamietischen cultus met den mazda-

yasnischen zeer waarschijnlijk zijn.

Het is waar, de namen die zij draagt zijn zuiver iranisch.

Ardvt is een bijnaam ook aan de wateren gegeven ^), sitra

is een epitheton ook door andere yazata's, zoowel oorspron-

kelijk niet-mazdayasnische, zooals Mithra en Airyaman, als

door zarathustrische, zooals Sraosa en zelfs den Yasna der

zeven hoofdstukken gedragen ^), en van anahita, „onbevlekt",

„onbesmet" kan hetzelfde worden gezegd. Zoo heeten toch

vaak Mithra, Haoma, ook de baresman, het wijwater en

zelfs woorden en stralen. An^hita werd nu haar gewone

naam, als Anaïtis door de Grieken meest met Artemis

vereenzelvigd, en bij andere volken in verschillenden vorm

overgenomen. Bij de Perzen worden later de beide eerste

epitheta tot Ardvisur saamgesmolten. Intusschen een eigen-

lijken naam heeft de godin toch niet. Dubbele godsnamen,
bestaande uit een substantief en een adjectief, zijn in 't Avesta

zeer gewoon. Maar een driedubbele, uit enkel adjectieven

saamgesteld, komt anders niet voor. Een godsnaam, als

epitheton ook aan andere goden gegeven, zooals met andhita

het geval is, is even ongebruikelijk. Iets vreemds is hier

dus zeker, en men heeft eenigen grond om aan te nemen,

*)
Ardvi wordt gewoonlijk door „hoog" vertaald. Windischmann dacht

aan „opbruisend, opwellend". Vgl. echter den griekschen Y^vaqS, „be-

vochtigen, besprenkelen".

^) Süra wordt verklaard als: „sterk, heerlijk, heilig". In 't Skr. is

het „held".
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dat men gepoogd heeft aan den naam eener uitheemsche

godin een voor de Iraniërs begrijpelijken vorm te geven en

haar epitheta te vertalen ').

Maar wat hiervan zij, de zarathustrische theologen hebben

de godin, zij moge semietisch of iranisch van afkomst zijn,

niet toegelaten in hun stelsel, zonder haar dienst volkomen

te zuiveren. Ging die in de westelijke en noordelijke landen,

met name in Armenië en Klein-Azië met obscene riten en

gewijde prostitutie gepaard, zij wilden niet slechts gebrek-

kigen en geteekenden, ongeveer dezelfden die ook elders

van 't heilige worden uitgesloten, maar zelfs vrouwen van

haar offers weren. Dit is hun waarschijnlijk niet gelukt.

Althans niet te Susan en zeker niet te Ekbatana, waar een

priesteres aan 't hoofd van haar tempel stond, niettemin —
en dit is opmerkelijk

— onder verplichting een ingetogen

leven te leiden ^). Of
zij gelukkiger zijn geweest met hun

voorschrift, dat, evenals Zarathustra weleer, zoo ook nu

alleen priesters die de openbaring kennen^ wijs en deugd-
zaam en in de heilige spreuken ervaren {tanu-mdthra), van

de plengingen bij haar offers mochten genieten, staat te

bezien. Om haar tot een goede yazata te maken werd zij

nu door Mazda aangesteld tot bescherming van de geheele

wereld van 't Asa en met Zarathuslra waakt zij voortaan, als

een herder over zijn kudde, over alle dingen die in 't goede
hun kiem hebben. Zelfs gaat men zoo ver, om Mazda

zelven van haar de gunst te laten vragen, dat hij Zarathustra

moge winnen voor zijn leer. Maar dat alles is er losjes

^) Men denkt onwillekeurig aan namen van Istar, zooals Anatu,

Anunit, hier wellicht beter, al is de klankovereenkomst geringer, aan

Nand, de groote godin van èusan en van het met Babel zoo nauw
verbondene Borsippa, die ook in 't Westen als Nanaia met Anaitis

vereenzelvigd wordt. Ardvt süra kon een poging zijn tot vertaling van

de titels rubat b'êUt, zoo dikwijls met een naam van Istar saamgekoppeld.

') Plutarch., Artaxerxes, 27, zegt, dat de priesteres van Anaïtis, na

400 V. C. te Ekbatana aangesteld, een ingetogen leven moest leiden.
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aangehecht en blijft aan de oppervlakte, leer zonder praktijk.

Inderdaad is zij nog natuurgodin, van wie men louter stof-

felijke zegeningen verwacht, deels dezelfde als van Aëi

vanuhi, zooals een gemaal voor de meisjes en een gelukkige

verlossing voor de vrouwen, deels geheel andere, zooals

snelle paarden en een goeden wagenmenner in den slag,

de oppermacht van 't hvarena en een koningschap met

overvloed, rijke inkomsten en goede legers. De priesters,

zoowel de reciteerenden {maremnö) als de atharvans van

de drie orden begeeren van haar wijsheid, doch alleen,

zooals zij er uitdrukkelijk bijvoegen, om voorspoed en aan-

zien te verwerven ^).

8. DE fravaSi's.

De jongere gangbare pé,rzische theologie kent drie rangen
van hoogere wezens, de AmSaspands, de Izeds en de Ferwers.

Die onderscheiding wortelt al in de leer van 't jonger

Avesta. Wij zagen reeds dat de vroeger algemeen gebezigde

naam Amesa spenta thans op slechts weinige, meestal zeven

der allerhoogste yazata's werd toegepast en de laatstgenoemde
titel van alle vereerde wezens of goden gold, met uitzon-

dering van de Pravasi's, wezens van anderen aard. Reeds

in de jongere G^thateksten worden zij
nevens de Heeren

{ratu) en zielen [urüva) vermeld ^). Maar nu eerst schijnt

haar vereering een hooge vlucht te hebben genomen. De

') Men vindt de bron van al het bovenstaande in den Aban- of

Ardvisur-yast. Vreemd schijnt het, dat van de godin der reine en alles

zuiverende wateren koninklijke heerschappij en hulp voor den krijg

gevraagd wordt. Dit wordt echter dan verklaard, wanneer zij werkelijk

een geïranizeerde vorm van de babylonische Istar is, die ook als krijgs-

godin fungeerde. Een grond daarvoor is nog, dat men Anaitis, niet

alleen, zooals boven gezegd werd, met Artemis, maar ook wel met

Athênê, de krijgsgodin, vereenzelvigde.

^)
Zie boven p. 168 vg.,
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dertiende yast, haar gewiyd, is de grootste van alle, blijk-

baar steeds aangevuld en bijgewerkt. Het lied vormt de

hoofdbron waaruit onze kennis van dit moeilijk onderwerp
moet geput worden ').

De oud-irö,nische psychologie onderscheidde in 's menschen

binnenste vijf kategorieën : ahu, het levensbeginsel (oor-

^) De Yast bestaat uit twee zeer verschillende hoofddeelen, waarvan

het eerste, 1—79 een beschrijving, verheerlijking en aanroeping van de

Fravasi's in 't algemeen, het tweede, 80 ad fin., een aanroeping van

een groot aantal bijzondere Fravasi's met haar namen bevat. Mij schijnt

dit tweede deel een jonger toevoegsel, maar ook het eerste is uit zeer

verschillende bestanddeelen saamgesteld, soms vrij willekeurig gerang-

schikt. Men heeft gemeend den tijd van samenstelling te kunnen afleiden

uit de vermelding van een viertal namen, § 115, die volgens den Dlnkart

tot den tijd der Arsaciden behoorden. Zie Darmesteter II, 540, nt. 235.

De namen zien er echter weinig historisch uit en de chronologie van

den Dinkart is niet bijzonder te vertrouwen. Zeker is, dat geen enkele

Sasanide genoemd wordt. In § 16 heeft men' bovendien den Buddha

meenen te vinden. Daar is sprake van een woordenstrijd met zekeren

Gaotema, wat echter wel aan Skr. Gotama, doch niet aan Gautama

beantwoordt. Gotama is een vedische Rsi, maar de naam komt ook

later meermalen voor. Of men ooit den Buddha kortweg Gautama zou

noemen, zonder de bijvoeging van ^ramana of f!akya of Buddha, be-

twijfel ik zeer. 't Is ook nog de vraag of gaotema een eigennaam is ;

Spiegel hield het voor „landman". iVc^^cZ/it/dow/iö is eigenlijk „versmader,

verachter", en de vertaling: ,impostear' van Darmesteter („Verführer,"

Justi) is zuiver conjecturaal. Gaotemahê kan een daarvan afhangende

genetief zijn . De geheele plaats is trouwens duister en waarschijnlijk corrupt.

§ 4—8 die dezelfde zijn als § 1—5 van den Arduisür-Banó-yt. (Yt. 5)

zijn duidelijk een later invoegsel, want zij verbreken den samenhang
tusschen §§ 3 en 9 die oorspronkelijk zeker op elkaar volgden. Anahita

is hier geheel niet op haar plaats.

Ys. 23 en 26 handelen ook over de Fravasi's, maar de samenstellers

kenden onzen Yast (vgl. bijv. Ys. 23, 1 met Yt. 13, 22) en hebben

dien ten behoeve van den dienst der dooden, waartoe deze hoofdstukken

behooren, kort saamgevat.

Welke ook de tijd der samenstelling van de genoemde bronnen zij,

dat de dienst der Fravasi's reeds tot den tijd der Achaemeniden be-

hoort, bewijzen hun monumenten.

II. 16
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spronkelijk wel de adem, Skr. asu), daêna, het zelf, baodha,

het bewustzijn of waarnemingsvermogen, urüva, de ziel en

de fravaM, van welke alleen de beide laatstgenoemde na

den dood voortleefden, en daarom al zeer vroeg met elkander

verward werden, gelijk bij zoo verwante begrippen natuur-

lijk is. Deze verwarring heugt reeds uit den tijd van 't Avesta.

Niet alleen in een plaats uit het jonger deel van den Yasna ^),

maar ook in den Yast zelf vindt men daarvan een spoor ^).

In den tijd Hamaspathmaêdaya, dat is in de vijf laatste dagen
van 't jaar en de vijf schrikkeldagen die het maanjaar met

het zonnejaar in overeenstemming moesten brengen, zweven

zij in de dorpen en vragen er vereering, en van de bevre-

diging van dien wensch hangen heil en welvaart der huizen

en familiën af. Dit stelt hen op éene lijn met de zielen der

afgestorvenen, die, naar een gewone voorstelling der oudheid,

in dezen tijd de aarde bezochten en bijzonder gediend werden.

Maar oorspronkelijk zijn zij geheel iets anders. Zij mogen
er geheel niet mee vereenzelvigd, maar moeten er even

bepaald van onderscheiden worden, als bijvoorbeeld de

romeinsche lares en vooral de genii van de 7nmies ^).

Om de rechte beteekenis en de wording der voorstelling^

die men zich van de Fravasi's maakte, te kunnen verstaan,

') Ys. 26, 11 : iristanam urvanö yaz"^. yao asaoncim fravasayó, ik

vereer de zielen der dooden, die de fravasi's der rechtvaardigen zijn.

'')
Yt. 13, 49 — 52 = Afringan Gatha 4, Het stuk staat niet in samen-

hang met het onmiddellijk voorafgaande en volgende en schijnt van

elders ingevoegd.

') Dit voorbijgezien te hebben is, meen ik, de groote fout in de

overigens verdienstelijke studie van Nathan Söderblom, Les FravasMs,

Paris, Leroux, 1899, die den dienst der Fravasi's geheel als een ver-

eering der dooden voorstelt en de verschillende tijdperken niet genoeg
uiteenhoudt. Met dit voorbehoud verdient deze verhandeling om haar

rijken en degelijken inhoud en haar heldere uiteenzetting grooten lof. Ik

had mijn gevoelen over het onderwerp reeds neergeschreven toen ik

haar in handen kreeg, maar vond er geen aanleiding in om het te

wijzigen, wel om het nog wat scherper te formuleeren.
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moet men beginnen met ter zgde te stellen al wat slechts

dienen moet om hun plaats in het zarathustrische stelsel te

bepalen, en voorloopig alleen letten op de eigenaardige
fimctiën die haar worden toegeschreven.

Zij zijn in de eerste plaats hemelsche wachters en bescherm-

geesten. Gedurig wordt haar bijstand ingeroepen. Wanneer
men in angst verkeert beschermen zij den vrome, hem omrin-

gend met haar hulp ^). Toen de twee geesten, de heilige

en de booze, zooals zij in 't zarathustrische stelsel genoemd

worden, of, zooals de grondleggende voorstelling was, degeen
die groei en leven schept en degeen die dood en verderf

brengt, de wereld schiepen, stonden de Fravasis rechtop

toe te zien, dat de goede scheppingen niet geheel door de

tegenscheppingen van den Booze verijdeld werden ^). Een

myriade Fravasi's ^) houdt de wacht over de hemelzee

Vourukasa, andere over 't gesternte Haptóiringa, dat als

hoofd der noordelijke sterren het. dichtst bij de woning der

daêva's staat en dus het meest gevaar loopt, en voorts, tot

den groeten dag der opstanding, over het lichaam van den

door een Turaniër gedooden held Keresaspa, dat ook door

Drujas bedreigd wordt, daar het op hun berg, den Dema-

vend, rust, en over het zaad van Zarathustra, waarilit een-

maal de Heiland en zijn beide voorloopers moeten geboren
worden. Zoo beschermen zij het kind in den moederschoot,

den veldheer en den koning, mits zij haar eeren, in den

slag, en zoo heeft elk persoon en elke gemeenschap, ieder

huis, dorp, stam, land, arisch of anarisch, zoo hebben de

vijf rangen van heerschers, zoo heeft al wat geweest is, is

en zijn zal een eigen fravasi, die er over waakt en het

beschermt *). Dat dit de moeder-idee is, waarvan deze

') Zie o.a. Yt. 13, 1
; 20; 32; 36; 40; vooral 146 en passim.

*) Yt. 13, 76 vgg. Een zeer oude voorstelling, zaratlmstrisch gewijzigd

in 18, 1 vgg.

') Eigenlijk 99.999, zooals gewoonlijk in 't Avesta.

*) Zie Yt. 13 passim en de samenvatting in Ys. 23 en 26.
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wezens de persoonsverbeelding zijn, blijkt ook uit haar naam,,

die niet anders dan „beschermgeesten" kan beduiden ^).

De voorstelling komt het meest overeen met de welbekende

babylonische, volgens welke elk mensch zijn eigen god

heeft, die hem beschermt en wiens kind hij heet, maar ik

durf niet onderstellen dat
zij

door de Iraniërs daarvan nage-

volgd is. Zij kan bij hen zelfstandig zijn ontstaan.

Die bescherming verleenen zij in alle moeilijkheden en

gevaren, bijzonder in den krijg tegen de vijanden des lands»

Als Freya's Walkyriën, krachtig gebouwd en dapper, in

volle rusting, zwaar gewapend en met vliegende vanen,,

storten zij zich in den slag, snellen de helden ter hulp, ver-

nielen de vijandige Ddnu's, doen hun centrum wijken na

de beide vleugels te hebben vernietigd, vervolgen de ach-

terhoede en verwoesten de woonplaatsen van „de oversten

over myriaden van Danu's." De wind die haar voortdrijft

is de adem der overwinning, en die wanneer hij dezen adem

voelt haar het eerst offert, kan verzekerd zijn van de zege.

Daarom roepen allen haar bijstand in, zoowel de vervolger

als de vervolgde. Maar zij schenken dien alleen aan degenen

^) Allerlei afleidingen van den naam frdvaSi zijn gegeven. Die van

vakS en vac (Windischmann) kunnen wij ter zijde laten. De oorspron-

kelijke vorm is fravarti, van var+ fra, dat in de eerste plaats ,bescher-

men" beteekent. , Erkennen, belijden, gelooven" is, door middel van

het denkbeeld , vertrouwen", de afgeleide beteekenis, waarvan het zuiver

zarathustrische fravareta, ,belijder' afkomt, dat met fravaSi niets

anders dan de etymologie gemeen heeft. Daarom moet afgekeurd

worden dat Justi en Lehmann deze beide met elkander verwarren.

Lehmann, Zarathustra, p. 78 vgg., Justi, ARW. III, 194 vg. Dat

alleen de asavants Fravasi's zouden hebben, zooals men steeds beweert,

is even onjuist. Alles heeft zijn Fravasi, zelfs de vreemde landen, en

indien er in 't Avesta steeds van aSaunctm fravaëayö gesproken wordt,

dan is dat, omdat vrome Zarathustriërs dezen alleen mogen aanbidden.

De traditie leidt het woord af van een wortel, overeenkomend met het

Skr. varclk, en verklaart dan de Fravasi's tot geesten die voor de

digestie zorgen, een verklaring door Darmesteter, II, 502 overgenomen.

Afleiding en verklaring verdienen geen wederlegging.
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<3ie haar gedenken en vereeren, voor die zij haten, omdat

zij haar verwaarloozen, zijn zij vreeselijk, onverbiddelijk ^).

Dit is haar zegenrijke werkzaamheid op aarde. Maar zij

hebben ook een „werking in de hoogte.'' Reeds leerden

wij haar kennen als toezicht houdend over de hemelzee en

't noordelijk gesternte. Maar zij zijn het ook, die de hemel-

lichamen, sterren, maan en zon in beweging zetten, die de

vruchtbare wateren doen vloeien en den wasdom der planten

veroorzaken. Zonder haar zouden deze alle, door de magische
macht der daêva's in hun loop en groei gestuit, onbeweeg-

lijk op dezelfde plaats of in denzelfden toestand gebleven

zijn ^). Deze eigenaardige functie is niet dan kunstmatig
uit het gronddenkbeeld „beschermer" af te leiden. Men
heeft dit wel gepoogd. Getuige de merkwaardige strofen,

waarin de dichter de Fravasi's voorstelt, onderling wedijve-

rend om, wanneer het water in de hemelzee stijgt, zoodat

de regen moet nederdalen, elk voor haar eigen bescherme-

ling, dorp, gewest of land haar deel van dien zegen voor

de verdroogde akkers te erlangen. Natuurlijk triomfeeren zij,

die door haar aanbidders voldoende offers ontvangen^ en

roepen zij zegevierend uit: „Mijn land zal wassen en groot

worden"*^). Maar dit is zeker geen. oude mythe, veeleer

een vrije dichterlijke schepping. De eigenlijke werking der

Fravasi's, zoowel met betrekking tot de hemellichamen als

tot de wateren en de planten is een in beweging zetten.

Zouden zij hier saamgesmolten zijn met een ander soort van

geesten, wier naam in klank met den haren overeenkwam.

') Zie vooral Yt. 13, 31—39 en 45 vg.

^) Yt. 13, 9 vg.; 14 vg.; 43 vg.; 58 vgg. voor de wateren. 57 vgg.

voor de hemellichamen.

®) Yt. 13, 65—68. Zij geven ook gezondheid aan den zieke, en hoe

krijgshaftig ook, steeds zijn zij vergezeld van Saoka, den genius die

goederen, weldaden en voedsel brengt aan de menschen.

Aan de bemoeiing der Fravasis met de wateren is de vroeger reeds ver-

melde invoeging van de passage over Anahita in Yt. 13 te danken.
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doch van een anderen wortel afkomstig was en dus een

andere beteekenis, die van „voortrollers, voortwentelaars*

(jiromotores) had ^).

Hoe het zij, opmerkelijk, ofschoon zoover ik weet nog
niet opgemerkt, is de overeenkomst die de Fravasi's in

laatstgenoemde functiën vertoonen met een vedische goden-

schaar die men anders minst geneigd zou zijn met haar te

vergelijken en die zeker nooit beschermgeesten zijn, de

Maruts, volgers van hun vader Rudra en met hem van

Indra, wiens broeders zij ook wel genoemd worden ^). Ook

zij, en dit is hun hoofdbezigheid, verdeelen de wateren,

openen den weg voor de zon ^), brengen de winden; ook

zij zijn krijgshaftig, welgewapend en gevreesd. Misschien

ligt het aanknoopingspunt daarin, dat ook de Maruts soms

als zangers of priesters, om hun vroomheid onder de goden

verheven, als goddelijke voorvaders beschouwd worden *).

De Maruts zijn storm- en bliksemgoden, en de met de hunne

overeenkomende werkzaamheden der Fravasi's zouden ook

voor dezen zulk een natuur- en achtergrond doen vermoeden.

Men lette bijvoorbeeld op 'tgeen gezegd is van hun adem

als dien der overwinning. Maar dan zijn. deze natuurgoden,

wegens klankovereenkomst van hun naam slechts verward

met de irenische beschermgeesten, die geen fyzische betee-

kenis hadden.

In het zarathustrische stelsel opgenomen worden zij
nu

de helpsters van Ahura Mazda bij de schepping ^) en ver-

^) F. Max Muller, Theosopliy, p. 205, ofschoon hij daarbij aan deze

functie der Fravasi's niet dacht, verklaart den naam aldus en brengt
hem in verband met een trouwens niet bestaand Skr. pravartin. Overi-

gens is, wat hij daar over de Fi*avasi's zegt, die hij met de indische

piidras gelijkstelt, geheel verkeerd,

') RV. I, 170, 2.

") ÊV. 8, 7, 8.

*) Zie daarover Bergaigne, Rel. Védique, II, 384 vg.

*) Mazda zelf roept haar hulp in, Yt. 13, 28, en dan ondersteunen

zij den hemel, 29.
'
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maant deze liooge god zelf Zarathustra om in gevaar en

bij 't ondernemen van een werk haar hulp af te smeeken

en haar te offeren. Dit doet hij dan ook V, en de inge-

vlochten litanieën, zoowel als de uitgebreidheid van den

haar gewijden Yast bewijzen, hoe ijverig men haar vereerde,

maar dan alleen als de bescherrageesten der asavans. Vooral

was men er op uit, bepaalde Fravasi's aan te roepen met

haar namen, bijzonder die der paoiryó-tkaêSa's, de vromen

vóór Zarathustra, en der toekomstige Saosyaüts, die de

machtigste van alle zijn, al zijn overigens die der levenden

sterker den die der dooden ^). Maar men trachtte niemand

te vergeten en daarom eindigt de optelling van alle voor-

loopers, tydgenooten en latere beroemde volgers van Zara-

thustra en der geloovige vrouwen, wier heugenis de traditie

nog bewaard had, met een aanroeping der Fravasi's van

arische, turanische, sarmatische ^), sainische *) en dahische

geloovigen, waaruit tevens blijkt hoever de zarathustrische

godsdienst zich bij de samenstelling van dit aanhangsel van

den Yast reeds verbreid had.

9. ZARATHUSTRISCHE LEGENDEN. (yIMA.)
"^

Heeft de zarathustrische hervorming, vooral in haar latere

ontwikkeling, vele goden van 't oude volksgeloof weder

opgenomen en in aan Mazda onderworpen yazata's herscha-

pen, hetzelfde heeft zij
met beschavings-heroën en mythische

wezens van lageren rang gedaan. Hen heeft zij
tot een

soort van heiligen of vrome vorsten, de booze mythische

^) Yt. 13, 20—25; 41. Het hoog belang der aan haar te brengen
offers wordt vermeld: 18; 23—27.

') Yt. 13, 17.

^) Sairimya iSpiegel). De traditioneele verklaring is Riirn= Grieken-

land en Rome, waar echter geen geloovigen waren.

*) Sainya is onzeker. De traditioneele verklaring is China. Anderen

Soana aan de Kaspische zee of San in Kabulistan.
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wezens, zooals Azhi dah^ka, tot onderdrukkers of vijanden
der Ariërs vervormd. Daardoor is de zarathustrische logende
zeer rijk en

zij heeft, wegens haar nationaal karakter, het

Mazdaïsme in IrA,n lang overleefd. Evenwel, hoe belang-

wekkend en aantrekkelijk de studie van dit onderwerp ook

zijn moge, en van hoeveel gewicht ook voor de vergelijkende

mythologie, in onze geschiedenis mag zij slechts een onder-

geschikte plaats innemen ^). Daarom niet meer dan enkele

voorbeelden en maar éen daarvan, als type van 't geheel,

iets nader uitgewerkt.

Uit den heros van wien alle beschaving uitging, Hosang

(Haosyaiiha) ^) wordt de eerste koning van de dynastie der

Pesdadiërs (Paradh4ta's), de vorsten vóór de wet, van Zara-

thustra namelijk, doch die niettemin als vromen geëerd werden.

Hij is een voormalige vuurgod, want hij heeft de oudste

wijze van vuurontsteken, namelijk door wrijving van twee

houten, die in den arischen cultus lang behouden bleef,

uitgevonden en alle daarmee samenhangende kunsten en

bedrijven zijn ook aan hem te danken. Hij is, zooals alle

vorsten van zijn mythisch koningshuis, een wereldheerscher,

die van Ardvl Süra An^hita de heerschappij over alle landen,

daêvas, menschen, yatu's, pairika's, in éen woord over alle

op aarde werkende wezens ontving, en het gelukte hem

althans twee derden der wilde bewoners van Mazenderan

en Gilan (Varena) in 't noorden van Irèn, te beteugelen.

In dit laatste schuilt een vage herinnering aan de onder-

werping der wilde turanische horden in 't noorden door de

meer beschaafde Ariërs. De meermalen herhaalde vermel-

ding van den strijd tegen de mazanische en varenische

^) Alleen in een Encyklopaedie van 't Zarathustrisme zou de heilige

legende een uitvoerige behandeling eischen. Men vindt haar door 't

gansche Avesta verspreid, maar de vooi'naamste bron zijn de Yast's.

^) Justi, Namenbuch, voce, verklaart den naam: „degeen die goede

woning verzekert." In de reeks van den HómYast komt hij niet voor.

Yima kent reeds het vuur, daarom moest H. hem voorgaan.
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<3aêva's ^), vindt zonder twijfel haar grond in die voortdu-

rende worsteling tusschen Ariërs en Turaniërs.

Hem volgen in de regeering der wereld op, eerst de

broeders Tahmöras en Jamsed, dan de mythische Azhi dahè,ka,

eindelijk Feridun. Van den eerste, in 't Avesta Takhma

'Urupan ^), vernemen wij alleen dat hg dertig jaren lang een

boos monster, in 't Avesta natuurlijk Anra mainyu, bereed,

maar toen door dezen werd afgeworpen en verslonden. Zijn

broeder Yima echter haalt hem uit den buik van 't monster

en doet hem herleven. Jamsed is Yima khsaêta, over wien

straks. Feridun is Thraêtaona, die aan de heerschappij van

<ien overweldiger Azhi dahaka, de bijtende slang of draak,

door de Iraniërs als symbool der babylonische verovering

beschouwd, een einde maakt. Eigenaardig en echt zarathus-

trisch is hét verhaal, dat Thraêtaoma de twee dochters van

Yima, die Azhi dahaka in zijn harem had opgenomen,

bevrijdde en tot zijn vrouwen verhief. Zij heeten Savanhavö,c

en ErenavS,c ^), personificaties van de goede leer en het

heilzaam gebed. Thraêtaona's overwinning is dus voor den

Zarathustriër de herstelling van den zuiveren godsdienst

na de heerschappij der afgodische godsvereering van Babel

en Assur geweest.

Men ziet, de oudste historie waarvan de herinnering op

eenige zwevende overleveringen na verloren ging, werd ook

hier, gelijk overal, door euhemeristisch verklaarde mythen

') Omdat Yt. 5, 22 Varena= Gilan niet genoemd wordt, meent

Darmesteter dat dit laatste gewest reeds aan de geloovigen behoorde,

al bevatte het ook een aantal bewoners vijandig aan de goede leer.

Maar hij vergeet, dat overal elders, bijv. Vend. 10, 14 ook van varenya

daêva gesproken wordt.

^) Takhma is snel of sterk. Urupi schijnt een dier van 't honden-

geslacht, maar of urupan daarmee samenhangt is onzeker. Zeker is

alleen, dat hij een mythisch wezen is.

') Justi, Namenbueh, voce: ,Die nuttige woorden spreekt" en ,die

woorden spreekt welke verhoord worden."
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aangevuld. Wij zullen niet pogen de natuurlijke beteekenis

dier mythen op te sporen. Van Azhi dahA,ka ligt zij voor

de hand. Maar of Yima een maangod geweest is
•*),

of

Thraêtaona dezelfde als de Indische Traitana en dus een

oud-arische god was, wat sommigen beweren, anderen betwij-

felen, ziedaar vragen die wij hier onbeantwoord laten. Voor
de Iraniërs, althans de zarathustrische, waren zij zeker niet

anders dan legendarische heroën van den voortijd. Zien

wij, Avat zij van Yima verhalen.

Het uitvoerigst wordt de sage van Yima behandeld in

den tweeden Fargard van den Vendid^d. Het doel van

den zarathustrischen schrijver was niet, haar eenvoudig te

beschrijven, maar de vraag te beantwoorden, of de leer

van den Profeet reeds aan Yima en zijn voorhistorisch volk

bekend was. Immers zijn heerschappij gold nog steeds als

een toestand van onbeneveld geluk, nu voor altijd verloren.

En het antwoord is, dat Ahura Mazda wel aan Yima de

zarathustrische daêna had onderwezen, maar dat Yima zich

verontschuldigd had, toen de godheid hem wilde opdragen
een vermaner en drager van deze leer te zijn. Daartoe was

hij onmachtig. Maar het gezeten leven uit te breiden en te

bevorderen, als onderhouder, beschermer en opziener der

menschheid, daartoe was hij bereid. Uit die eerste vraag

volgde een andere, of dan later toen Zarathustra de open-

baring aan de wereld gebracht had, en Yima, met de geredden
van zijn rijk in een onderaardschen hof voortleefde, ook

^) Aldus Hillebrandt, Vedisehe Mythologie I, 507 vg. Zijn meening

grondt zich bovenal op Vend. 2, 10, waar Yima, volgens zijn vertaling, zich

voortbeweegt naar de sterren toe, tegenover het pad der zon, dus van

West naar Oost. Maar dan moet upa rapitlnvcim, naar het Zuiden,

worden uitgeworpen, wat zeker het metrum stoort. Dat hij dezelfde is

als de vedisehe Yama lijdt geen twijfel, maar beider mythen of sagen
hebben zich verschillend ontwikkeld. Heerscher in het rijk der dooden,

zooals Yama, is Yima slechts in zeer betrekkelijken zin, doodsgod

geheel niet. De geliefkoosde verklaring van Yamd-Yima als „tweeling"

wordt door Hillebrandt terecht verworpen.
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daar de leer niet bekend was geworden. En op die vraag

klinkt het antwoord bevestigend. Zeker, de vogel Karsiptan

heeft haar daar verkondigd, zoodat Zarathustra daar even

zoowel als op aarde als Ratu, geestelijk heer, zijn zoon

Urvatat-narö als Ahu, wereldlijk heer ^) geldt. Het is een

soort van evangelie aan de dooden verkondigd, een voor-

stelling in het Christendom uit dezelfde behoefte ontstaan.

En op deze wijze was Yima met zijn rijk in de wereld

der rechtzinnigheid opgenomen. ïot de eigenlijke oude sage

behoort dit niet.

Maar ook haar heeft de mazdayasnische schrijver gewijzigd.

Yima is voor hem, niet de algemeene wereldheerscher, de

verwinnaar van daêva's en ydtus, der andere redactie, die

wij later bespreken, maar een zarathustrisch ideaal, een

beschermer veeleer dan een koning over de beschaafde

^ Karsiptan, vergeleken met de Indische cakravdka, de krijschende

gans, is voor de traditie de heer der vogels (die in een kring vliegt?).

Op welken grond West, bij Bund. 19, 16, n. 6 (SBE. V, 70) beweert

dat vis hier niet sVogel" beduidt, weet ik niet. Opmerkelijk is de aan-

gehaalde plaats van den Bundahis: „daar (in Yima's vara) zeggen zij

't Avesta op in de taal der vogels.' De eerste menschheid leeft daar

dus voort in .vogelgestalte, dat is, als zielen. Men denke aan de egyp-

tische zielen der dooden, als vogels met menschen-aangezicht, en aan

de Ij'cische doodsgenieën, de Harpyiën. Daarom moest ook de heer der

vogels daar de openbaring brengen.

üarmesteter merkt op (n. 67. bij Vend. 2, 43) dat nergens sprake
is van Yima als heer van den Vara. Dit is natuurlijk zuiver toevallig.

Het behoefde niet gezegd te worden, want het sprak van zelf. Maar

bedrieg ik mij niet, dan is Urvatat-naró in de traditie de derde zoon

van Zarathustra en die als hoofd der landbouwers-klasse hier de aan-

gewezen aku is, niemand anders dan Yima „die de mannen (menschen)

bijeenbrengt, vereenigt" in zijn Vara. Vergelijk den naam vircUah

van Yama's verblijf gebezigd EV. 1, 35, 6. Ook Yama zendt een

vogel als bode RV. 10, 165, 4.

De oorspronkelijke eenheid van Yama vaivasvata en Yima vivanhana

te loochenen, is moedwillig de oogen sluiten, al heeft de sage bij Indiërs

en Iraniërs zich verschillend ontwikkeld. Ook is het zeker verkeerd,

Yima, met Lehmann, ZarathuStra, 94, een aardgod te noemen.
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menschheid, „de goede herder" [hvathwd), van rustige,

gezeten landbouwers, overgebracht in voorhistorische tijden.

Onder zyn bestuur verkeeren zij
in een paradijstoestand.

Er heerscht in zijn rijk noch heete, noch koude wind,

noch dood, noch besmetting. En steeds breidt dit rijk zich

«it. Na 300 jaren kan de bebouwde aarde — want van

haar alleen is hier sprake
— het vee, de menschen en

liun huisdieren en de roode vuren niet meer bevatten. Dan
wendt Yima zich naar de hemellichten tegen 't zuiden, op
het pad der zon ^), spreekt een gebed tot Armaiti, de godin

<3er aarde, en bewerkt den grond met de gouden suwra en

de met goud ingelegde astra, die hij bij zijn inzetting als

onderhouder der menschen van Ahura Mazda ontvangen
had. Zoo werd de bebouwbare aarde met een derde ver-

groot. Men moet hier niet, zooals gewoonlijk, in deze instru-

menten teekenen van koninklijke of goddelijke waardigheid

willen zien. Het zijn de attributen van den landbouwer en

Teehoeder. De astra is een scherpsnijdend werktuig, waar-

van men ook gebruik maakte tot voortdrijven van 't vee,

«n de suwra is de ploegschaar^). De beteekenis der han-

<ieling wordt daardoor duidelijk.

Dit wordt nog tweemalen herhaald, telkens na 300 jaren,

<le laatste maal dus nadat Yima 900 jaar had geregeerd.

^) Raocdo d behoort bijeen, en upa rapithwam mag een glosse zijn,

maar geeft toch de juiste verklaring. Er wordt niets anders mee bedoeld

dan dat het rijk der landbouwers zuidwaards wordt uitgebreid, waarvan

de herinnering nog bewaard kan zijn gebleven.

*) Eeeds Westergaard zag dit en Spiegel, Gommentar, o. d. p. sluit

^icli daarbij aan, ofschoon zij van een ploeg spreken. Het is niet een

vergrooting der aarde als zoodanig, waarvan zich zelfs de meest wonder-

geloovige Iraniër geen denkbeeld zal hebben kunnen vormen, allerminst

door aanraking met een zegel of ring, zooals smvra dan verklaard

wordt, en door splijting met een dolk. Het is een uitbreiding van het

bebouwbare gebied. En de handeling van den legendarischen koning

Tima spiegelt zich af in de bekende ceremonie door verscheiden vorsten

•der. oudheid verricht, het beploegen van een veld met een gouden ploeg.
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Of de schrijver zich heeft voorgesteld dat de heerschappij;

van Yima nu nog éene eeuw dan wel andere drie eeuwen,

geduurd heeft, zegt hij niet, maar het eerste is, zooals blijken

zal, 't waarschijnlijkst. Gewoonlijk wordt Yima's rijk als een

millennium beschouwd. In elk geval komt nu, zonder over-

gang, de mededeeling dat Ahura Mazda in Airyanem vaêj6

een samenkomst belegde van hemzelf met de hemelsche

yazata's en Yima met de beste der menschen. Daar deelt

hij hun meê, dat een vreeselijke winter aanstaande is, die

door zijn vorst en sneeuw de aarde onbewoonbaar zal maken

voor menschen en vee, en hij beschrijft dien met de som-

berste kleuren. Daarom beveelt hij Yima een Vara, een

tuin of omheining te maken, een gelijkzijdig vierkant waar-

van hij de lengte en inrichting voorschrijft. Maar de geheele

beschrijving is verward, en de wijze waarop Yima den Vara

maken moet onduidelijk. Eerst is er sprake van een vara,.

waarin hij de zaden ^) van groot en klein vee, menschen,.

honden, vogels en vuren bijeenbrengt; onmiddellijk daarna

van een vara, dat tot woning der menschen en stal der

runderen ^) moet dienen. Nu eens is het, alsof aan slechts

éen vara gedacht wordt, dan weer staat het woord in

't meervoud. Blijkbaar zijn hier twee voorstellingen op onhan-

dige wijze dooreengeward. De eene, de oudste en echte,,

beschrijft de onderaardsche verblijfplaats van de keur der

eerste menschheid, een parallel met het rijk van den vedi-

schen Yama, dat oorspronkelijk alleen aan de eerste voor-

vaders der menschheid behoorde en eerst later tot allfr

dooden werd uitgebreid. Vindt men in Yama's verblijf het.

ondoofbare licht en het onuitputtelijk water ^) ook in dat

') Taokhma met Darmesteter op te vatten als spemnina, uitgelezen,

individuen of exemplaren, schijnt mij ongeoorloofde harmonistiek.

^) gavcim gAvayanem^ naar de lezing van Geldner. Darmesteter leest

gavam gdvayancim en vertaalt: :,pour les boeufs et pour les moutons,"

natuurlijk met de traditie. Maar deze lezing is duidelijk een corruptie..

') EV. 9, 113, 7 en 8.
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van Yiraa vloeit een stroom, omgeven door steeds groenende
weiden en eeuwig bloeiende boomen, waarin de vogelen

zingen, en, dringt het schijnsel van zon, maan en sterren

daar niet door, men wordt er beschenen door een naar

binnen lichtend venster, door Yima met zijn suiora gemaakt
en door het eeuwige licht. Het onderscheid is alleen, dat

de Indiër Yama's rijk als het verwijderdst deel des hemels,

en dus niet meer als onderaardsch beschouwde. Voorts

wordt de Vara geschilderd als een heerlijk verblijf, waar

niets gebrekkigs naar lichaam of geest werd gevonden. Het

is „de schoonste van alle plaatsen," en aangezien er niets

wat tot Anramainyu's scheppingen behoort wordt toegelaten,

kan er ook geen dood zijn. Elke veertig jaren wordt van

elk paar een nieuw paar geboren. Het is duidelijk dat dit

oord der gezaligden niet het engbegrensde vara zijn kan,

dat eerst wordt beschreven. Dit laatste moet verdeeld zijn

in drie deelen : het eerste bestaande uit negen ruimten ^),

waarin duizend, het middelste uit zes ruimten, waarin zeshon-

derd, het kleinste uit drie ruimten, waarin driehonderd zaden

neergelegd Avorden. Deze verdeeling beantwoordt geheel

aan de drie tijdperken van Yima's regeering. Daar deze

eehter duizend jaren duurde, worden bij de 900 zaden die

men voor de eerste afdeeling zou verwachten, voor die

laatste eeuw nog honderd gevoegd. De voorstelliiig van dit

vara is zuiver zarathustrisch, van denzelfden aard als die

volgens welke het zaad van den Profeet en van Keresaspa
tot den dag der wereldvernieuwing bewaard wordt, en

behoort dus evenzeer tot de eschatologie, waarmee het

andere vara niets te maken heeft ^).

') perethioö, gewoonlijk als ace. plur. van peretu, brug beschouwd,

Darmesteter vertaalt: „straten". Wat moeten 15 straten of bruggen in zulk

een enge ruimte beduiden, en hoe moet men zich de zaden van menschen,

vee en planten denken, daaroverheen wandelend ? Ik denk aan een

substantief van 't adjectief peretha, „breed", van frath, skr. jprath, „zich

uitstrekken", én waarvoor de beteekenis „ruimten" past.

®) Nadat de bovenstaande studie over den Vara van Yima reeds in
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In hoofdzaak komt de uitvoerige schildering, die de Ven-

didad van de sage van Yima geeft overeen met de korte

vermelding daarvan op de meeste andere plaatsen van

't jonger Avesta, waar hij genoemd wordt. De oudste is

zeker die in den H6m-yast '). Daar heet hij de glorierijkste

van alle schepselen die ooit geboren zijn en die van alle

menschen het meest op de zon gelijkt ^) onder wiens regee-

ring vee noch menschen sterven, wateren en planten niet

verdrogen, de spijzen onuitputtelijk zijn, koude noch hitte

heerschen, de ouderdom even onbekend is als de dood,

omdat allen, vader en zoon, slechts den leeftijd van 15

substantie voltooid was, ontving ik van den Heer Nathan Söderblom

zijn voortreffelijke Mude d^JEschatologie comparêe getiteld: La Vie Future

d'après Ie Masdêisme &a. 'Paris, L.ei'ovix 1901, AM.G. Bibliothèqued'Mudes

T, IX, welks 3e Chap. p. 169 vgg. ditzelfde onderwerp behandelt, en

wel met groote nauwkeurigheid en geleerdheid. Volgens den auteur is

de mythe van Yima voornamelijk eschatologisch. Voor mij is zij dat

slechts in zeer geringe mate, zooals uit den tekst blijkt. Uit niets blijkt

ook, dat de zoogenaamde Malkós-winter, dat is de door den boozen

toovenaar Mahrkusa veroorzaakte winter van drie jaren, die aan den

ondergang der tegenwoordige wereld zal voorafgaan, dezelfde is^ls de

winter in Vend. 2 beschreven. Ofschoon ik, na het lezen van Söder-

blom's betoog mijn geheele onderzoek der kwestie nog eens nauwkeurig
herzien heb, heeft dit mij tot resultaten geleid, nog meer verschillend

van de zijne, dan die ik aanvankelijk verkregen had.

^) Ys. 9, 4 vg., zoo goed als gelijkluidend in Yt. 15, 16 vg. die het

waarschijnlijk uit den Hóm-Yt. heeft overgenomen. Niet in strijd daar-

mee zijn de eveneens gelijkluidende plaatsen Yt. 8, 9 en 17, 29 vg.

waar echter alleen gezegd wordt dat hij vettigheid en kudden brengt

aan de schepselen van Mazda en ook de ontsterfelijkheid, zoodat zij

honger noch dorst lijden, ouderdom en dood en heete en koude wind

onbekend zijn. Het laatste is een staande formule, die een aangename
atmosfeer aanduidt en bijvoorbeeld ook op de goddelijke paleizen van

de Hara berezaiti wordt toegepast.

°) hvaredarêsa, Skr. svardrp in den RV. ook menigmaal op de goden

toegepast, in den zin van: „op de zon gelijkend." De avestische uit-

drukking wordt meest verklaard: „die de zon ziet", of „met den blik

der zon," wat dan de vriendelijke, welwillende blik beduidt.
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jaren bereiken en ook de nijd, die schepping der daêva's,.

niet bestaat. Hij is dus hier de weldadige vorst der eerste

menschheid, die met haar, na de vreeselijke katastrofe die

aan haar leven op aarde een einde maakt en die in de

lage landen van Chaldaea een groote vloed, in het hooge
Iran een moordende winter is, voortleeft in een onderaardsch

paradijs. Maar daaruit blijkt, dat de oude, oost-arische

Yama-Yima hier eenige trekken vertoont, hem oorspronke-

lijk vreemd, en waarschijnlijk ontleend aan een welbekende

figuur der West-aziatische sage. In elk geval is hij
— want

daarop wordt steeds de meeste nadruk gelegd
— de gever

van een spijs, die nooit wordt uitgeput, een groeikracht

die nooit verdroogt, en daardoor van een eeuwige jeugd

en door geen nijd gestoorden vrede. Hij is een mensch,.

maar die met de godheid op een voet van gelijkheid ver-

keert, wiens heerlijkheid door niemand wordt geëvenaard

{hvarenanliastëma), als een jjon zich vertoonend, zoodat wij

wel gedwongen worden in hem een ouden, tot den rang

van heros afgedaalden zonne- of lichtgod te zien.

Deze oudste en algemeenste vorm der sage weet niets

van eenige overtreding van Yima. Zijn rijk neemt een einde,,

omdat de aarde voor zulk een zalig volk als het zijne weldra

onbewoonbaar zal worden. Hij wordt niet gestraft, maar

als JSFoach, als Pir-napistim (of hoe deze chaldeesche Noach

heeten moge) door een waarschuwing der godheid gered..

Een jongere vorm der sage schrijft den ondergang van

zijn heerschappij aan een zonde toe, waaraan hij zich schul-

dig maakte. Dat kon eerst geschieden nadat men hem uit

zijn geheel eenigen toestand als den éérsten patriarch over

't menschdom, toen het nog in een onbenevelden gelukstaat

verkeerde, gerukt en in de rij der oudste wereldheerschers^

en wel als den derden hunner, had ingeschoven. Hij wordt

dan de opperheerscher over de geheele wereld, daêva's en

menschea en alle demonen en monsters ingesloten, die al

de zegeningen waarmee hij de menschen gelukkig maakt,.
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eerst op deze booze wezens moet veroveren ^) ;
een

voorstelling die, zonder dat men het bespeurde, met de

andere onvereenigbaar is. Doch toen ook kwam de vraag

op, die bij de oudste voorstelling geen zin had, namelijk :

waarom aan Yima's heerschappij een eind kwam, of in

zarathustrische taal, om welke reden hij het hvarëna, de

hemelsche glorie verloor. Daarop was het antwoord, dat hij

leugenachtige woorden sprak ^}. Het spreekt van zelf dat

deze vorm der sage niet oorspronkelijk, maar slechts een

vrucht van theologische bespiegeling was.

10. ZARATHUSTRA ^) EN VlSTaSPA.

Zarathustra, reeds een legendarisch persoon in de G^itha's,

')
Yt. 5, 26.

^) Yt. 19, 31 vgg. is een compilatie. 31—82a is geheel genomen uit

Yt. 5, 26; 32&—33 is uit Yt. 15, 16 vg.
= Ys. 9, 4 vg. waarna dan

hier alleen in 34 van Yima's leugen gesproken Avordt. Het is dus zeker

de jongste vorm, die de sage van Yima heeft aangenomen, en die is

geheel in strijd met de oudere voorstelling, die hem tot een halfgod-

delijk wezen, een uitverkorene van Mazda en een evenknie van Zara-

thustra maakte. In een plaats van de Gatha's heeft men gemeend een

zinspeling op de zonde van Yima te vinden, nl. Ys. 32, 8. Naar de

gewone vertaling zou die zonde dan daarin bestaan hebhen, dat hij de

menschen leerde het vleesch in stukken te eten, welke onzin dan bedui-

den zou, dat hij het vleescheteu invoerde. Werkelijk wordt het gebruik
van vleeschspijs in het jongere Mazdeïsme als een afval van reiner toe-

stand beschouwd, en daaraan zal deze verklaring der Gatha-plaats te

danken zijn. Dat zij onjuist is, heb ik trachten aan te toonen bl. 84,

nt. 1. In elk geval zou 't een geheel andere overtreding zijn dan de in

Yt, 19, 34 vermelde, die dus daarmee geen verband houdt.

") Wij verwijzen hier naar het onlangs verschenen Averk van A. V.

Williams Jackson, Zoroaster the Prophet of micient Iran, N. Y. 1899,

een volledige samenvatting van alles wat in iranische en klassieke

bronnen omtrent den Profeet te vinden is, en als zoodanig een monu-

ment van geleerdheid en vlijt, een „book of reference" van den eersten

rang. De schrijver vindt echter in de berichten veel meer historie dan

wij geneigd zijn aan te nemen en maakt geen scherpe scheiding zelfs

tusschen hetgeen historisch kan, en legendarisch moet zijn.

II. 17
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is nu een gansch mythisch persoon geworden, niet slechts

als de andere yazata's vereerd, maar in sommige opzichten

boven hen verheven. Aiira mainyu zelf verklaart, dat alle

yazata's hem niet tegen zijn wil tot wijken brachten, maar

dat de Spitama Zarathustra dat geheel alleen vermocht, en

daarom slingert hij dan ook tegen hem zijn felste vervloe-

king. Men heeft beweerd, dat de Zarathustra-mythe van

het jonger Avesta zich niet uit de veel soberder legende

van den Profeet in de Gatha's ontwikkeld heeft. Veeleer

meent men in deze een historisch-rationalistische bewerking
dezer mythen te vinden, overeenstemmend met het karakter

der Gatha's, die een nieuwe prediking brengen en dus Zara-

thustra en zijn trawanten liefst als predikers of profeten

en andere mythische personen, zooals Vistdspa en Hutaosa

als zijn bekeerlingen voorstellen ^). Onmogelijk is dit niet.

Zelfs al beschouwt men de Gatha's met ons als de oudste

oorkonden van het mazdayasnisch geloof, die reeds eeuwen

vóór Alexander bestonden, dan zou het denkbaar zijn dat

de dichters dier liederen, te goeder trouw een euhemeristische

omwerking van oude mythen gegeven hadden en dat daarna

de mythen zelven, nog levend in den volksmond, doch altijd

als legenden of sagen, weer waren opgeleefd. Maar waar-

schijnlijk is het niet. Dat men van historische .personen

legendarische wezens maakt, door de leemte hunner historie

met mirakelen aan te vullen of henzelven in toovenaars en

wonderdoeners te herscheppen, is een gewoon verschijnsel ;

Sargon I, Mozes, Salomo, Cyrus, Vergilius, Julius Caesar,

Cbarlemagne en vele anderen zijn er niet minder historische

personen om. Even gew^oon is het, dat men, eenmaal op dien

weg, steeds verder gaat en hooger eischen stelt aan de

goedgeloovigheid der menigte. Maar dat mythische wezens,

^) Darmesteter, Zend-Avesta (AMG.) III, Lxxvii vg. Zijn gevoelen

hangt natuurlijk samen met zijn hypotheze omtrent het later ontstaan

der Gatha's.
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eenmaal door het euhemerisme zoo goed als vermensclielijkt,

weer tot het rijk der mythen terugkeeren, daarvan weet ik

geen voorbeeld.

Hoe het zij, de verheerlijking van Zarathustra is in dit

tijdperk steeds stijgende. Yan zijn wonderbare geboorte
—

hij zou namelijk wel een vrucht zijn der huwelijksgemeen-

schap tusschen Pourusaspa en zijn vrouw Dughdóva, doch

eerst nadat de vader de in een plant verborgen fravasi van

zijn zoon had opgegeten en een straal der goddelijke glorie

in den schoot der moeder was ingegaan
— van die geboorte

echter wordt in onze teksten niets verhaald.
•*).

Alleen wordt

zij voorgesteld als een belooning aan Pourusaspa voor zijn

trouw dienen van Haoma ^}. Maar dit bewijst niet, dat het

verhaal nog niet bestond. Zeker is, dat een fragment, op-

genomen in den 19®" Fargard van den Vendidad % den

geweldigen indruk beschrijft, dien de geboorte van den

Profeet op de daêva's en hun Hoofd maakte. Hij roept

hen samen bij den nek van Arezura, den ingang der hel

in 't Noorden, en deelt hun mee dat de heilige Zarathustra,

de geesel der daêva's, de aartsvijand der drujas geboren is,

Avaardoor aan den dienst der daêva's, aan verderf, leugen en

valschheid een einde gemaakt wordt en dat hij niet weet.

*) Yt. 19, 56 vg. 79—82, waarnaar Darmesteter ZA. III, Lxxviii

verwijst, zegt alleen dat het hvaréna aan de arische volken en Zara-

thustra behoort en dezen steeds vergezelde.

') Hóm Yt. I=Ys. 9, 13.

*) Vend. 19, 44—47. Darmesteter wil dit fragment verbinden met

19, 1— 9, en hij beroept zich op hetgeen Dink. 9, 24 (niet 26) van 't

Ie hoofdstuk van den Varstmansar-Nask meedeelt. Daar is inderdaad

sprake van de geboorte van Z. en van de wonderkrachtige woorden

die hij, zoodra zijn hoofd zich vertoonde, uitsprak, waardoor de daêva's

in verwarring op de vlucht gedreven werden. Maar dat is toch geheel

iets anders dan 't gesprek tusschen Z. en Anramainyu in Vend. 19, 1

vgg. De twee fragmenten moeten gescheiden blijven, zooals de Harlez

terecht betoogde.
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hoe hem te dooden ^). Dit beproeft hij dan later, wanneer

de Profeet, tot rijperen leeftijd gekomen, in gebeden ver-

zonken, zich gereed maakt om zijn goddelijke roeping te

gaan vérvullen. Ik bedoel het verhaal van de verzoeking,

waarmee de genoemde Fargard begint ^). Anra mainyu snelt

aan van 't Noorden, met het voornemen Zarathustra te

dooden, en zendt daartoe een drukhs op hem af die verderft

en doodt door bedrog ^). Maar als deze nadert vindt zij

den heilige bezig het Ahiina vairya aan te heffen, te offeren

aan de wateren der Vanuhi Daitya *) en, zonderling genoeg,

de mazdayasnische geloofsbelijdenis op te zeggen. Daartegen-
over vermag de Drukhs niets en teleurgesteld keert zij tot

haren meester terug om te verklaren dat de heerlijkheid

(hvarena) van Zarathustra te groot is, dan dat de dood

macht over hem zou hebben. Deze doorziet in zijn geest

de booze voornemens der daêva's, maar treedt moedig naar

voren, wapent zich met de slingersteenen die Ahura Mazda

^) Vgl, hierbij Hóm-Yt. I=Ys. 9, 14 vg. en Yt. 17, 19.

^} Vend. 19, 1— 9. Deze Favgard is saamgesteld uit een aantal frag-

menten van vroegeren en lateren datum, en behoorde niet tot de eerste

redactie van den Vendidad; ook is dit fragment slecht gesteld of gebrek-

kig overgeleverd, althans vol fouten tegen de grammatica en misschien

sterk geïnterpoleerd.

'j De naam van deze drukhs is Büiti, waarin de traditie terecht het

moderne but, idool ziet, doch dan te onrechte ook den Buddha, die

daarmee niets te maken heeft. Veeleer is het Z., die hier de rol van

den Buddha vervult, en ik vermoed, dat de heele verzoekingsgeschiedenis

een late zavathustrische copie is van de buddhistische. De twee hoofd-

elementen : de vergeefsche poging om te dooden en die om afvallig te

maken, hebben zij gemeen, en Anra-mainyu pouru-mahrka verschilt

van Mara niet wezenlijk. BiWi itkyêjó marSaonëm davaxhdo (waarvan
men niet met Darmesteter twee demonen moet maken, zooals uit het

verband blijkt) is de door bedriegerijen dood en verderf brengende

afgoderij (de naamvallen zijn in deze § hopeloos verward).

*) Een hemelsche rivier, gelokalizeerd in Airyanem vaêja, de bron

van alle wateren. De naam beteekent eigenlijk: de goede inzetting of

wet. Vgl. de Sarasvati.
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hem gaf ^) en wacht zoo vóór het huis van zijn vader

Poiirusaspa den vijand af. Maar deze verandert van taktiek.

Anra mainyu gaat zelf en vraagt, hoe hij deze steenen uit

Pourusaspa's huis over de uitgestrekte aarde zal slingeren ? ^}

De Profeet antwoordt dat hij daarmee de schepping der

daêva's vernielen en bijzonder de demonen van den dood

en de afgoderij dooden zal, in afwachting van de komst

van den Heiland uit de streken van den dageraad. En als

Anra mainyu hem dan smeekt dit niet te doen, zich te her-

inneren dat zijn voorgeslacht hem, Anra mainyu, vereerde,

en hem de wereldheerschappij van Vadhaghana ^) belooft

als hij het Mazda-geloof afzweert, betuigt Zarathustra plech-

tig, dat hij liever zou te niet gaan dan 't geloof afzweren.

Met welke wapenen hij dan zijn schepping zal vernietigen ?

vraagt de Booze, en Zarathustra antwoordt, dat hij dit zal

volbrengen met het heilig offergereedschap, met den Haoma
en met de woorden door Mazda gesproken, de woorden

door den Heiligen Geest van eeuwigheid geschapen en door

de Amesa spenta's verder geschapen ^). Dan heft hij nog

^) Asdnd, niet „pijlen", zooals de Haiiez vertaalt, vgl. Skr.^apam,
de slingersteenen van den Dondergod. Deze steenen van Z. zijn de

heilige teksten, zie Yt. 17, 20. De bijvoeging in § 4: „ongedeerd

(asaretö) door de moeilijke raadsels van Akem-manó, de booze gezind-

heid" slaat op 't voorgaande, en bewijst dat wij hier slechts een uit-

treksel hebben van een vollediger redactie der sage, waarin Büiti, als

een andere Sfinx aan Zarathustra raadselvragen opgeeft, die hij zege-

vierend beantwoordt. De zarathustrische auteur heeft die antwoorden

door het machtige gebed en de geloofsbelijdenis vervangen.

^) Conjecturaal. De tekst is hier blijkbaar zeer bedorven.

*) De traditie ziet in dezen wereldheerscher Azhi dahaka, den onder-

drukker der arische landen. Zie over de beteekenis van den naam, die

door Justi NB. voce „die met een geweldig wapen doodt" verklaard

wordt, Darmesteter ad Vend. 19, 6 nt. 23, die er een patronymicum in ziet.

*) Spenta mainyu, die 't woord schiep xruni akarenê, in den einde-

loozen tijd, is hier wel eenzelvig met Ahura Mazda. Men lette op het

onderscheid van zijn scheppen (dathaf.) met dat der Amesa spenta's

(fradathen), dat een voortgezet scheppen is.
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eens het Ahuna vairya aan en de verzoeker trekt af. ^).

Met deze voorstelling komt geheel overeen de lofzang

op Zarathustra die de Farvardin-yast met de aanroeping

van zijn fravasi verbindt ^). Daar heet hij de eerste die

goed dacht, sprak en handelde, de eerste atharvan, krijger

en landbouwer, de eerste die kende en deed kennen, de

eerste die verwierf en deed verwerven alle goede dingen

door Mazda geschapen en uit Asa gesproten. Hij het eerst

heeft de daêva's uitgespuwd als de eerste geloovige des

lands, de wereldlijke en geestelijke heer van alle landstre-

ken, lofzinger van 't grootste, beste en schoonste Asa, aan

wien de Daêna werd geopenbaard. De Amesa spenta's

zelven verlangden naar hem en belijden hem met een devoot

gemoed, en zooals het elders ^) heet, Ahura Mazda weet

van An^hita geen hooger zegening af te smeeken, dan dat

hij Zarathustra er toe moge brengen, zijn leer aan te nemen.

Alles verheugt zich bij zijn geboorte en stemt samen in

den lofzang:

„Heil ons! gehoren is de atharvan

Spitama Zarathustra.

Voor ons gaat offeren met offergaven

Met saamgebonden baresman Zarathustra;

Van nu voortaan zal zich verspreiden

de goede mazdayasnische Daêna

over alle zeven Karsvars."

Kortom, gelijk Ahura Mazda de heer der hemelsche, zoo

is nu Zarathustra de heer der aardsche yazata's *) ; hij

vervangt de godheid op aarde, gelijk zijn vriend en bescher-

') Dit spreekt van zelf, al vermeldt de tekst het niet. Zeker past

hier niet de passage die den Fargard besluit.

.

^) Yt. 13, 88—94, § 95 is een invoegsel van een imperialist, die

geen hooger belang kende dan het bevredigen of onderdrukken van

opstanden.

') Yt. 5, 18 vg.

*) Ys. 16, 2. (Sp. 17, 6).
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mer Vistaspa daar de rol van Sraosa vervult. Verethraghna
en Cista hebben hem de grootste wondermacht en magische

gaven geschonken ^) en als aan een yazata wordt hem
eerdienst en offer gebracht.

Natuurlijk deelen nu ook de eerste leerlingen en vrienden

van den Profeet, die wij reeds uit de Gatha's kennen, in

deze verheerlijking van den Meester. Vooral Vistaspa de

zanger-koning en zijn gade Hutaosa. üit een legende, die

reeds uit den tijd der Achaemeniden moet heugen, want

zij werd door Athenaeus aan Alexander's tijdgenoot Chares

van Mytilene ontleend, heeft men willen afleiden, dat

Vïêtitspa ook . slechts een vermomde godheid is, althans een

volkomen mythisch wezen ^). Het is eigenlijk de liefdes-

geschiedenis van zijn broeder Zarir, den Zairivairi van 't

Avesta, die door Chares een zoon van Aphroditê en Adonis

genoemd wordt. Met Aphroditê, zoo redeneert men nu, kan

slechts Anahita bedoeld zijn en, daar deze veelal met Apam
napat, verbonden is, moet men in dezen god Adonis zoeken.

Aurvataspa is een bijnaam van Apam napat en de vader

van Vlstö^spa en Zairivairi heet Aurvataspa. Maar de geheele

legende is zeker niet van zuiver iranischeu, maar, ofschoon

op een iranischen held overgedragen, van west-aziatischen

oorsprong. Zij speelt in West-Azië en het genoemde goden-

paar behoort daar tehuis •^). Wij blijven dus voorloopig Vistaspa

voor een mensch houden, wiens vader, evenals een voorzaat

van Zarathustra en als vele Iraniërs van later tijd, naar

een bijnaam van den zonnegod Aurvataspa genoemd was.

O Yt. 14, 28 vgg. 16, 2—12.

^) Darmesteter, ZA. III, lxxxi vg.

") De vereeniging van Anahita met Aptïm napat is nergens een

liefdesbetrekking of een huwelijk, evenmin als die met Haoma, maar
omdat de Spruit of Navel der wateren en de god van den onsterfelijk-

heidsdrank bij de godin der wateren behooren. Ook zou geen Griek

ooit er toe gekomen zijn in Apam napat Adonis te zien, waarmee hij

niets gemeen had.
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Behalve deze beide hoogvereerden riepen de vrome Mazda-

yasners een even groot aantal heiligen aan als de vrome

Katholieken, en evenals deze schreven zij aan de meesten

dezer heiligen een bijzondere functie toe. Vohunemaiih, een

afstammeling van Hvogva, verdrijft slechte droomen en

gezichten en Pairika's; MathravA,ka, een priester, verslaat

de ketters
;
die zich sterken wil tegen het kwaad den geloo-

vige door een tweebeenige drukhs, een boozen mensch,

berokkend, roepe reeds nu den toekomstigen Heiland Astvat-

ereta aan; bij verdorrende droogte wende men zich tot Yima;
die roem en macht verlangt tot Kava Husravah, die geluk-

kig wil zijn in den krijg tot Sam Keresaspa en die zich

beveiligen wil tegen bedriegers en gierigaards tot Akrura,

Husravah's zoon ^). Natuurlijk is dit alles oude mythologie,

of liever traditie van het oude volksgeloof, dat het Zara-

thustrisme niet kon uitroeien, maar overbracht op zijn

eigen heiligen of eenvoudig assimileerde.

11. DE AVERELD DER BOOZE GEESTEN.

Het dualisme van 't jonger Avesta heeft een ander karak-

ter, dan dat der G^tha's. De booze geesten, waarvan deze

spreken, zijn ethische abstracties, waarvan de voornaamste

Aêsma, de Nijd is. Voorts de tot afgoden en demonen

gezonken goden van het oude geloof, de daêva's. Maar

Mazda staat even vèr boven hen als Jahve boven de goden

der volken, en is inderdaad de eenige wezenlijke god. Aiira

mainyu, enkele malen genoemd, staat wel tegenover Speiïta-

mainyu, maar deze is nog niet geheel vereenzelvigd met

Ahura Mazda, en beide staan eigenlijk onder hem ^). Nu
wordt dit anders. Althans nu staat tegenover den gewoon-

lijk met den heiligen of weldadigen geest vereenzelvigden

') Yt. 13, 104 vg. ;
129 vgg. enz.

^) Zie boven blz. 144 vgg.
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Mazda, als een machtig wederpartijder, als een aan de

godheid nog niet onderworpen soeverein over alle druja's,

daêva's, pairika's, en hoe de booze geesten meer mogen
heeten, Aiira mainyu, daêvmiam daêua, de daêva der daêva's.

Absoluut is dit dualisme ook nu nog niet. Aiira mainyu
staat geenszins met Ahura Mazda gelijk. Volgens de leer

van den Bundahis, een zeer jong boek zonder twijfel, maar

dat toch uit oude bronnen geput heeft, is hij noch alwetend,

noch almachtig. Hij kent Mazda zelf niet eens, voordat hij

bij een poging om in den hemel door te dringen door zijn

licht is verblind. Van de toekomst weet hij niets, voordat

Mazda zelf hem die heeft onthuld, en hij is bestemd om
eenmaal al zijn macht te verliezen, zijn schepselen vernietigd

te zien en dan zelf in 't niet te zinken ^). Hoeveel van deze

voorstellingen reeds tot den tijd voor Alexander behoorden,

kunnen wij niet met zekerheid zeggen. Maar wij weten toch,

dat ook de grieksche schrijvers duidelijk onderscheid maken

tusschen den god Oromazes en den boozen geest Areimanios,

wiens rijk ook bestemd is ten onder te gaan ^). En al wordt

dit in 't Avesta niet uitdrukkelijk gezegd, de plaatsen waar

het van den Booze en zijn dienaren gewaagt, ad emen-^ den-

zelfden geest. Hoe sidderen zij en vluchten naar hun onder-

aardsche verblijven, zoodra de groote Profeet, gewapend
met het Godswoord, geboren is. Hoe machteloos zijn zij

tegenover hem, als zy hem willen dooden of verleiden. De

scheppingen van Mazda te vernietigen, de landen door hem

tot woningen voor zijn aanbidders bestemd onbewoonbaar

te maken, vermag Anra mainyu niet; al wat hij kan, is,

ze door zijn tegenscheppingen eenigszins te bederven ^). Als

Sraosa aan de Drukhs al haar geheimen wil ontlokken.

') Vgl. West, Pahlavi Texts I (SBE. V) Introd. p. LXix en de

pU. uit den Bundahis aldaar.

^) Plut. Alex. 30 spreekt nog van ó TcovtiQÖg daiiimv TiBqa&v. Vgl.

hierbij Eapp, ZDMG. XIX, S. 83 fF.

^) Vend. Farg. 1.
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kruipt zij sidderend voor zijn knots aan zijn voeten en

waagt niet hem iets van 'tgeen hij weten wil te verbergen,

al verzwakt dit haar zaak ^). Een enkele maal schijnt Mazda
in verlegenheid. De Moordenaar {mai?'i/a) heeft op zijn

heerlijke schepping het booze oog geworpen, en honderddui-

zend ^) ziekten en kwalen zijn over de wereld uitgestort. De

Schepper wendt zich tot Mathra speüta, den genius van de

tooverspreuk ^), belooft hem rijke offergaven en ook een

offer aan Saoka, de verpersoonlijking van 't goede oog,

indien zij
al deze ziekten genezen. Maar Mathra spenta

schijnt er geen raad voor te weten. Dan zendt de godheid

Nairyó-sanha, den heraut, naar Airyaman, die aanstonds aan

de roepstem gehoor geeft en door offers van velerlei soort

en de groote reinigings-ceremonie de ziekten verjaagt *).

Over de eigenaardigheid dier offers kunnen wij hier niet

uitweiden. Het gold hier alleen te toonen, dat waar de

aanval van den Booze zelfs een oogenblik den Heer des

hemels doet terugdeinzen, deze althans machten in zijn

dienst heeft waartegen gene niets vermag.

Intusschen, hier op aarde en voor de menschen is die

macht nog altijd zeer geducht. Van Anra mainyu is alle

natuurlijk en zedelijk kwaad. Een heirleger van onderhoo-

rige geesten staat hem ten dienste en belaagt den vrome

voortdurend °). Sedert de zarathustrische hervorming gaan

^) Vend. Farg. 18. Zie boven blz. 194 vg.

) Eigenlijk 99.999, zooals gewoonlijk in 't Avesta. De offers die

Airyaman komt brengen, alle dieroffers, bestaan ook in 9 paarden,

kameelen, enz. Negen twijgen (of de roede met 9 knoopen) heeft hij

in de hand en 9 greppels graaft hij.

^) Mathra speüta, hier zeker niet, zooals Darmesteter met de traditie

wil, het Avesta. Ook niet het Godswoord in hooger zin, maar zuiver

magisch-animistisch de tooverspreuk.

'*)
Althans schijnt dit het slot geweest te zijn, dat ontbreekt en

vervangen is door de herhaling van een stuk uit Farg. 19.

^) Vend. 11, 9 noemt er verscheidene, van wie wij echter meestal

slechts de namen kennen. Vend. 19, 43 geeft een lange lijst, waaronder
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zij alle onder den algemeenen naam van daêva's, de thans

als demonen beschouwde goden van het oude volksgeloof ^).

Maar
zij worden onderscheiden in Drujas, Pairika's en Y^tu's;

de Kavi's en Karapans, die de traditie opvat als degenen
die blind en doof zijn voor de ware leer, en de Asemaogha's,

ketters, zijn wel booze, maar menschelijke wezens.

De Drujas
— het is de oude naam voor de booze gees-

ten, ook in den Veda {druh) gebruikelyk
—

zijn de machtig-

ste en gevaarlijkste van alle, en de meest gevreesde van

haar is de drukhs NasuS, de demon des bederfs, die uit het

Noorden komt aanzetten als een bromvlieg en zich dan op
het lijk van den pas gestorven mensch zet ^). Zij werkt

samen met Asto-vidhótus, den beenderen-breker, den

doodsdemon, dien men zich in vogelgestalte dacht ^). Deze

behooren tot de natuurlijke wereldorde. Tot de zedelijke

daarentegen behoort de reeds in de Gtttha's voorkomende en

aldaar de voornaamste van alle, Aêsma, de nijd, die nog
eeuwen later als Asmodai, Asmodeus (Aêsma-daêva, Asem-

div) onder Joden en Christenen zal blijven spoken. Tegen-
over Vohu manó, de goede gezindheid, stond Akómanó, de

booze gezindheid, die, toen men aan Anra mainyu/ een

hofstoet geven wilde, zooals de Amesa spenta's voor Ahura

mazda waren, daarin de eerste plaats erlangde. Zonderling

genoeg, dat de overige vijf niet evenzoo tegenstellingen

van Mazda's trawanten, Asa, Khsathra, Armaiti, Haurvat^it

en Ameretat, maar behalve Tauru, de pijniger, willekeurig

gekozen Indische deva's waren, Indra, Sauru (= Garva-Civa),

ouderdom, afgoderij, armoede, bedrog, laagheid. De meest „daêvische"

van alle is Paitisa, de tegenstander (van paiti, ,tegen', niet van paiti

en isa, Justi), waarmee Anra mainyu zelf wel bedoeld is. Daartoe

behooren ook de ziektedemonen, opgenoemd in Vend. 20, 21 en 22.

^) Vend. 8, 80 heeten ook de yatu's en pairika's daêva's..

^j Vend. 10, 5 vg. noemt er twee: liUmraêthivem en paiti-raêtJiicem ,

gewoonlijk verklaard als de onmiddellijke en middellijke besmetting.

') Bund. 28, 35. Doch zie Vend. 5, 8 en 9 (Sp. 25 en 31).
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Ndoiihaitya (= de Kasatya's) en Zairi (= Hari). De voor-

stelling, kunstmatig en zeker niet in den geest van 't ethisch

Zarathustrisme, kan dus op zijn vroegst dagteekenen uit den

tijd toen een gedeelte van Indië door Darius I bij zijn rijk

was gevoegd, maar was aan de Grieken bekend.

De Pairika's zijn de verpersoonlijking der verleiding en

van het verboden genot, als schoone jonkvrouwen gedacht ^).

Een van haar is de slaap, die in de Gatha's nog een schep-

ping van Mazda is. Nu is dit de Pairika Busyasta met de

lange handen, en behoort zij dus tot Aiira mainyu's rijk. Zoo-

dra Sraosa's vogel, de haan Paródars, de wereld heeft wak-

ker geroepen, poogt zij met haar bedwelmend sluimerHed

de geheele wereld weer te doen inslapen en zoo van goede

gedachten, woorden en daden af te houden ^). Een andere is

de Pairika Khataiti, de genius der afgoderij, die met Sam

Keresaspa verbonden wordt en dus in ZO. Ir^n thuis behoort,

waar veel afgoderij heerschte ^). De yMu's zijn toovergeesten,

die zich meestal als afgodspriesters voordoen, maar niet altijd

menschen zijn, zooals de kavi's en de asemaogha's. Toch zijn

dezen niet minder gevaarlijk, omdat zij zich uiterlijk bij de

Mazdayasnans aansluiten en zoo de geloovigen misleiden.

Menschen, vooral zij
die zich aan grove onnatuurlijke zonden

schuldig maken, kunnen zoo diep zinken, dat zij, niet in

naam slechts, maar werkelijk daêva's worden en dit blijven,

als mainyava daêva, geestelijk daêva, na den dood. Dat som-

mige zonden als een huwelijksgemeenschap tusschen menschen

en drujas beschouwd worden, is uit het vroeger aangehaalde

gesprek tusschen Sraosa en de Drukhs bekend. *).

*) De naam wordt gewoonlijk afgeleid van pnr, strijden, kampen.
Zeer twijfelachtig. Misschien beter j^jam+ /ra.

^) Vend. 18, 16.

") Vend. 1, 9 en 19, 5. Beide malen heet zij de JP. yam Idicltaiti, de P. die

men aanbidt. Men zie over haar de rijke aanteekening van Darmesteter,

bij Vend. 1, 10 (=9; bij de nommering heeft hij 2 overgeslagen).

*) Vend. 18, 30 vgg.
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De verblijfplaats der daêva's van alle rang en soort, het

rijk van Aiïra mainyu, is onderaardsch, en wordt daarom

geschilderd als „duistere duisternis uit duisternis gesproten,
"

als „de duisternis van Speöta Armaiti" ^), de godin der

aarde, en daarom als tegenstelling van de beste wereld o£

plaats (vahiSïd ahit) de slechtste {acistö), de plaats der

ellende (vaêsö), waarin de boozen „door hun eigen daden

en eigen persoonlijkheid" zich storten ^). De ingang dezer

hel is in 't Noorden, zooals wij reeds zagen, want alle booze

geesten komen ook vandaar. Dit mag vreemd schijnen,

omdat bij de naaste buren der Iraniërs, de Indiërs en Baby-
loniërs beide de godenberg in 't Noorden ligt, het verblijf

van Yama als doodsgod daarentegen bij de eersten en

de zetel der gevreesde en alles vernietigende stormdemonen

bij de anderen in het Zuiden ligt. Zoo komt ook bij de

Germanen Sutur met zijn heir dat de wereld zal doen onder-

gaan uit het Zuiden, en is bij de Grieken het land van

't eeuwige licht in 't verre Noorden. Maar het is natuurlijk,

dat dit bij de Iraniërs moest worden omgekeerd, zoodra de

daéva's van lichtwezens geesten der duisternis waren gewor-
den. Zij behielden hun oude woning, maar die was nu de

woning der demonen geworden. Daarbij kwam, dat voor

de Iraniërs het Noorden het land der eindelooze winters

en het verblijf der afgodische noraadenhorden was, die zoo

dikwijls dood en verderf over de landstreken van Mazda

Ahura brachten, het gebied der mazanische en varenische

daêva's. Maar een spoor van de oud-arische voorstelling

^) Vencl. 3, 35 : spentaydo dnnatois tem'd mag niet anders vertaald

worden dan ,de duisternis van Sp. A.", d.i. der aarde. Het slot van

den volzin is duister en meestal slechts conjecturaal vertaald. Natuur-

lijk kan in v'ispaea avi tighra nimata^ het laatste woord niet ,gras"

beduiden, maar moet een vorm van nam -\- avi zijn, met de beteekenis

jueerstorten' of iets dergelijks. Tighra is iets spits of scherps ; misschien

werd de bodem der hel gedacht, als met spitse punten voorzien.

^) Vend. 5, 62
'

SyaothnaiS hvdis hvci-daêna .... aniihe.
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bleef ook bij de Zarathustriërs behouden. Niet alleen de

Demavend, de berg der daêva's, maar ook de Elburz, de

Hdra berezaiti, de heilige godenberg, bleef de naam van

hooge, in 't Noorden liggende bergtoppen ^).

De middelen, die den vromen Zarathustriër ten dienste ston-

den, om zich tegen deze duizenden en tienduizenden van booze

geesten, die hem van alle zijden omringden én bedreigden,

te verweren, offers, reinigings-plechtigheden, het heilig woord

vooral, komen later ter sprake. Maar wij mogen van dit

onderwerp niet afstappen, zonder een poging om de vraag te

beantwoorden, wat de eigenlijke natuur, de oorspronkelijke

beteekenis van Anra mainyu was. Dat in de voorstelling van

den strijd tusschen hem en den god des hemels, met Ahura

Mazda vereenzelvigd, de oud-arische mythen van den kamp-

strijd tusschen de machten des lichts en die der duisternis

nog naklinken, loochent niemand ^). Maar daarmee is de

vraag nog niet beantwoord, wie het wezen is dat de plaats

van die aloude mythische machten der duisternis heeft inge-

nomen. De ethische gedachte, die hem ook tot vertegen-

woordiger van het zedelijk kwaad en zoo tevens tot den

grooten leugenaar en verzoeker maakt, behoort tot het mazda-

yasnisch stelsel met zijn ethisch dualisme. Misschien heeft

hij ook eerst in dit stelsel zijn naam Anra mainyu verkre-

gen, in tegenstelling met den weldadigen geest Spenta mainyu.

Maar onder welken naam dan ook, oorspronkelijk en van

nature is hij de doodsgod, die de kiemen van bederf en

^) In Yt. 3, 13 heeft Geldner, Studiën zum Avesta I, 29 zelfs een

spoor willen vinden, dat de woning van den leugenachtigston der

daêva's Anra mainyu nog met den ouden naam des hemels dyu, div

genoemd werd. Vgl. ook Darmesteter, o. d. p. n. 29. Onmogelijk is het

niet, daar met dyu of div zich voor den Zarathustriër het denkbeeld

hemel niet verbond, maar veeleer dat van bedriegen.

^) Met zijn gewoon talent en vernuft, doch niet zonder overdrijving— zooals hijzelf later erkende — heeft Darmesteter dit uitgewerkt in

zijn Ormaxd et Ahriman, leurs origines et leur histoire, Paris, 1877.
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ontbinding verspreidt in de scheppingen van den god des

levens, die overal den wasdom en de vruchtbaarlieid tracht

te beletten, d,ie een myriade van ziekten uitstort over 't

menschdom en de dierenwereld. Daarom is zijn staande

bijnaam ijourumalirka, die vol dood is, en heet hij ook

mairya, de moordenaar, en haxanraja, de duizenddooder.

Daarom woont hij in de donkere diepten der aarde. Daarom

werden hem zeker in den ouden tijd, en soms nog wel,

tegen de rechtzinnige leer der atharvans in, door overigens

oprechte Mazdayasners, menschenoffers gebracht om hem te

verzoenen; niet anders dan dit in Juda door dienaars van

Jahve geschiedde. Uit de vereeniging van dezen doodsgod
met de goden der duisternis en der dorheid van de arische

mythologie en de ethische en sacrale begrippen van de

zarathustrische hervorming is de Aiira mainyu van 'tjonge

Avesta voortgekomen.

12. KOSMOLOGIE EN SCHEPPING.

Het spreekt van-zelf, dat de Mazdayasners de gangbare

beschouwing van 't heelal, die hun van oudsher was over-

geleverd, in hoofdzaak behouden en slechts hier en daarin

overeenstemming met de nieuwe leer hebben gewijzigd. Zoo

verdeden zij
't heelal in drie sferen, boven de woning des

lichts, de hemel, in de diepte die der duisternis, en tusschen

beide de dampkring, Yayu, Vai, een voorstelling die niet

alleen oudarisch was, maar die zij ook met de Semieten en in

't bijzonder met de Babyloniërs en Assyriërs gemeen hebben,

Alleen wordt voor hen nu de hemel het uitsluitend gebied

van Ahura Mazda, de onderwereld dat van Aiira mainyu,

en het Viti de kampplaats tusschen beide, en Vay^^? ^^^

daarover heerscht slechts aanbiddelijk voor zoover hij aan

het rijk van 't Asa behoort. De aarde verdeelden zij in

zeven karsvare's, kringen, waarvan de middelste, het schit-

terende Hvaniratha, de door onze menschheid bewoonde
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aarde, althans volgens de latere traditie, even groot is als de zes

andere te zamén, en die van elkander door zeeën gescheiden

zijn ^). Deze zeven „eilanden" vindt men weder in de dvipa^s

der Indiërs, en men weet dat ook reeds de oudste bewoners

van Babylonië een zevendeelige aarde kenden. Ook voor

't overige komt de voorstelling, die de Iraniërs zich vormden

omtrent de inrichting van 't heelal, vrij wel overeen met

die der Babyloniërs, daarin althans dat zij twee groote wereld-

oceanen kennen, de eene in de diepte, de andere in de

hoogte, waarboven dan de onzichtbare lichthemel zich welft,

een wereldstroom die de geheele aarde omringt, een mythi-

schen hemelberg met twee hoogste spitsen en een hemelboom

welks vrucht onsterfelijk maakt. Heel deze mythische kos-

mografie werd, zooals dat steeds ga,at, door de oudste uit-

leggers reeds op de aarde overgebracht; zeeën, bergen en

stroomen wist men aan te wijzen, al kwamen de gevoelens

niet altijd overeen, en zelfs europeesche geleerden hebben

de oostersche daarin vromelijk nagevolgd en in allen ernst

getwist over de vraag, of de zee Vourukasa de Kaspische
dan wel een andere, en de stroom Ranha de Oxus, of de

Yaxartes, of de Tigris zou zijn. Voor de geografie van Ir^n

zijn deze vragen niet zonder gewicht, mits men niet vergete

dat de oorsprong der geheele voorstelling zuiver mythisch

is, evenals de Olympus en de Ida niet ophouden mythische

godenbergen te zijn, al kende men er meer dan een op

aarde, noch de Sarasvati een hemelstroom en zijn godin,

al hebben de Indiërs dien naam op den Indus en op do

kleine, heilige rivier in NW. Indië overgebracht en al

vloeide er in ZO. Iritn een Harahvaiti.

Boven alle wateren is de zee Vourukasa, de zee met de

wijde oevers ^). Als Ardvl süra Anahita, de verpersoonlijkte

*) De zeven karsvare's worden reeds in de Gatha's vermeld: Ys. 32,

3, Een optelling vindt men Vend. 19, 32 en vooral Yt. 12, 9 vgg.

^) Vend. 5, 23. De hier door mij gegeven vertaling van den naam
is die van Justi. Hoewel niet geheel zeker schijnt zij mij toch ver-



KOSMOLOGIE EN SCHEPPING. 273

bronwei van alle wateren, van de hoogte Hnkairya daarheen

loopt, m. a. w. haar machtigen stroom daarin uitstort, of als

de dondergod Tistrya daarheen vliegt en nederdaalt in zijn

bekken, dan kookt en bruist hij en vloeit over. Zoo storten

zich deze reine wateren der hemelzee uit over de aarde,

of in den vorm van regen, sneeuw, hagel en dauw door

bemiddeling van de milde watergodin, of door den mach-

tigen held in het onweder op den demon der droogte,

Apaosa, veroverd •). Ook de myriade fravasi's, die over

deze zee en den daarin verborgen witten Haoma de wacht

houdt, heeft aan die verspreiding der hemelwateren over

de aarde deel ^). In 't midden wortelt de hemelboom, waaraan

de planten van alle soort groeien, wier zaden Ahura Mazda

dan laat nedervallen in den regen, om koren te doen groeien

voor den vrome en gras voor 't nuttige rund ^). Het Avesta

kent ook reeds de sage van den vogel Saêna, den hemel-

schen arend, die als hij er zich op neerzet duizend takken

doet afvallen, waarna dan zoodra hij wegvliegt andere duizend

weer aangroeien *). De vraag deed zich voor, hoe deze

zee rein kon blijven, als toch de wateren, door de aanraking

der aarde en 't gebruik der menschen, vooral door -lijken

besmet, weer daarheen terugkeerden. De oplossing was, dat

kieslijk boven die van Darmesteter, ZAv. 11^ 71, n. 34, die de keus laat

tusschen „la nier faite large" {IcaSa
= hërëta) en „la mer aiix profon-

deurs larges" {IcaSa
= karta).

') Yt. 5, 3 vg. Vgl. Yt. 13, 7. Yt. 8, 6 vgg. Hier (8^) wordt de

zee beschreven als machtig, schoon, diepen met breeden vloed («n^ï/opa).

Darmesteter vertaalt dit laatste woord door „met zoute wateren," wat

niet alleen op zichzelf onmogelijk is {uru is „wijd, ruim"), maar ook

daarom, omdat het zoute water onrein is. De zee Caêcasta, die zout is,

heet ook wel zoo, maar daarom behoeft dat nog niet in dit epitheton

te zijn uitgedrukt.

') Yt. 13, 59.

") Vend. 15, 15 vgg. Zie vooral § 19 vg.

*) Yt. 12, 17. Het is de latere perzische Siniurgh {Saêna merecjha).

De boom is hier een boom vol geneeskrachtige planten.

II. 18
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de wateren der aarde eerst in de zee Püitika gereinigd

werden en dan eerst zuiver terugkeerden naar de zee Vou-

rukasa en de bronnen van Ardvi süra. Püitika, »de vuile,

stinkende" is de aardsche oceaan, voor den Mazdayasner
als zout water onrein, en dien men zich waarschijnlijk voor-

stelde als de onpeilbare diepte onder de aarde doorstroomend.

Het schijnt dat men eb en vloed als het zuiveringsproces

beschouwde ^).

Niet minder mythisch is de Ranha, al heeft de een er

den Jaxartes, de ander er den Tigris in meenen te zien.

De naam, die ook in den Veda als Rasa voorkomt, beduidt

niets anders dan 't vloeibare, den vloed, maar gold ook

bij de Indiërs voor een mythischen stroom, die als de

Okeanos der Grieken de aarde omgeeft. Daarmee komt

overeen dat de Ranha ook voor de Iraniërs, waar
zij hem

dan mogen gezocht hebben, aan 't eind der bekende wereld

lag. Wij kennen zulk een stroom met zijn breede oevers

ook uit de 10® tafel van het babyIonische epos, waar Gil-

games, na lang vergeefs gepoogd te hebben, eindelijk door

den schipper Ur-ninim wordt overgezet. Ook aan de Ranha

is een veerman Vifra Navaza, die door Thraêtaona, toen

hij hem niet aanstonds gehoorzaamde, in een gier veranderd

en in de lucht geworpen werd, maar door Anahita na

eenige dagen zwervens weer op zijn plaats werd teruggebracht,

zoodat men de vromen toewenschte: Moogt gij de Ranha

^) Vend. 5, 18 vgg. Vgl. Vend. 21, 4. De plaats is minder moeilijk

dan zij schijnt. De zon, eerst genoemd in § 5, wordt aangespoord om
de zee Vourukasa na te volgen, de verzamelplaats der wateren. „Gelijk

deze zich verheffen en samenvloeien naar de yaona en de aarde, naar

de aarde en de yaova, zoo verhef u en doe uw ronde, (gij) voor wiens

geboorte en wasdom {xathaêca valchSaèca, datief, ac = cd, geen locatief)

de yao7ia schiep Ahura Mazda." Yaona is hier duidelijk de matrix,

de yoni, hetzelfde als het hcmjaghmanem, ,de verzamelplaats" van de

eerste zinsnede. Want de bemelzee is de yaona, zoowel van de zon

als van de wateren.
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bereiken gelijk Vifra Navdza ^). In die Eanlia zwemt de

visch (masya) Kara, die zoo scherp ziet, dat hij op onme-

telijken afstand een rimpel in 't water niet dikker dan een

haar waarneemt ^). De jongere geschriften plaatsen dezen

visch in de zee Vourukasa, ter bewaking van den levensboom

tegen een door Aharman geschapen kikvorsch of hagedis.

Inderdaad zijn de beide wateren twee verschillende voor-

stellingen van denzelfden hemeloceaan, hetzelfde kosmische

water, het eene als een zee boven 't uitspansel, het andere

als een onmetelijk breede stroom die de wereld omgeeft.

De Hara barezaiti of Haraiti barez is wel in verschillende

Elburz op aarde gelokalizeerd, maar oorspronkelijk het

mythisch gebergte dat aan de einden der aarde gedacht

werd en haar geheel omringt ^), evenals de Oceaanstroom.

Daar zijn de paleizen der goden, gelijk die der helleensche

op den Olympus. De zon overschrijdt hem in den morgen
€n de zielen die ten hemel varen na den dood. De hoogste

spits van dat gebergte is de Taêra, het middelpunt der

wereld, waarom sterren, maan en zon draaien en waarop

') Yt. 5, 61 vgg. 23, 4. 24, 2 (zeer corrupt). Zie bij de eersjb aan-

gehaalde plaats de scherpzinnige noot 73 van Darmesteter. ( V'ifra houdt

hij voor ,priester' (Ved. vipra), omdat de man offers belooft, maar dat

deden al die oude helden. Veeleer „de wijze". Navaxa is „de schipper"

{nava-\-a%). Vgl. OPerz. nAvi, schip. De man is een soort van Charon.

Mijn ambtgenoot, Dr. Ulilenbeck wijst mij op ndvdja (QBr.) en het

uit het Perzisch ontleende armen, navax.

''}
Yt. 14, 29. 16, 7. Zie verder over de Eanha Vend. 1, 19 en Yt.

12, 18 en 19, waar sprake is van de aodha's en de saiiaka's van de

Eaiiha. De geleerden weten daarmee geen weg, dan alleen dat het

eerste woord „stroomende wateren" moet beduiden, het tweede zou

„steppen of woestijnen" zijn, waarvan men zich moeilijk een denkbeeld

kan vormen. Darmesteter die nu eenmaal in de Eanha den Tigris wil

zien, maakt er, doch met een vraagteeken, bronnen en monden van.

*) Misschien is dit de zin van Yt. 19, Ihdhamajidirisdüêfrdpaydo
Zie Darmesteter, o. d. p. Volg. Bund. 8, 2 is hij de wortel van alle

bergen. 12, 3 wordt gezegd, dat hij rondom de aarde is en verbonden

met den hemel. Zijn spits is in 't ongeschapen licht. Zie ook Yt. 12, 23.
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Haosanha aan verschillende goden offert ^). Een andere

hooge spits is de Hukairya, vanwaar An^hita naar de zee

Vourukasa loopt en haar wateren afstort, en waarop Yima
ook aan onderscheiden goden offert ^). Deze berg ligfc

in 't Westen, en naar den naam te oordeelen staat daar

tegenover in 't Oosten de berg van den morgenstond Usidhèo.

Van kosmogonische bespiegelingen omtrent de wording
van alle dingen uit een oorspronkelijk beginsel, zooals de

chaos, het water, het vuur, of de adem, of wat het
zij,,

gelijk die waarin de Grieken en de Indiërs behagen schep--

ten, en gelijk wij zelfs bij de Babyloniërs en Egyptenaars

aantreffen, vindt men in 't Avesta geen spoor. Daar is

alleen sprake van de schepping door Ahura Mazda en de

voorbijgaande tegenscheppingen van Anra mainyu. Onge-

schapen [anaghra) zijn wel bijvoorbeeld de Oneindige Tijd,

het eeuwige Licht en de oorspronkelijke Duisternis, de

wereld van 't Asa, dat is de ware geestelijke wereldorde^

maar omdat Mazda zelf als eeuwig gedacht wordt en dus

de lichtsfeer waarin hij woont en haar tegenbeeld de uiter-

ste duisternis, gelijk ook de wereld van 't Asa die de zijne

is, eeuwig moeten zijn, zooals hij. Alle andere dingen,,

hemel en aarde en wat de aarde liefelijk maakt als een

woning voor de menschen, alle levende wezens, ook de

yazata's, heeft hij geschapen. In deze leer, die, zooals wij

zagen, niet aan de Semieten ontleend behoeft te zijn, maar

slechts de ontwikkeling is van de scheppingsagen bij alle

andere oude volken, komt het Avesta met de inschriften der

Achaemeniden overeen. Eerst veel later, toen zich een

neiging tot monisme begon te openbaren, zocht men in deu;

eeuwigen tijd {zrvanem akaranem) of in 't eeuwige licht

{anaghra raoca ^), naast af boven Ahura Mazda, den oor-

') Yt. 5, 21 (Anahita), 15, 7 (Vayu),, 17, 24, (Asi).

^) Yt. 9, 8 (Drvaspa). 5, 25. 17, 28.

") Yt. 22, 15.
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sprong des heelals. Maar deze leer is aan 't Avesta vreemd,

al komen de begrippen waaruit zij is opgebouwd er in voor.

Niet onbelangrijk is de vraag, of de schepping in zes

dagen, zooals zij in Genesis 1 wordt beschreven, of althans

in zes perioden, door den hebreeuwschen schrijver aan

de Parsi's ontleend, dan wel of zij van de Joden tot dezen

gekomen is. De jongere perzische boeken kennen zulk een

zestal, dat zelfs met de zes jaarlijksche feesten, de Gahan-

bars, oorspronkelijk landbouwfeesten, in verband wordt

gebracht. Ys. 1, 9, waar deze feesten worden opgesomd,

gewaagt echter van de zes scheppingen niet. Intusschen,

op twee plaatsen worden de scheppingen van Ahura Mazda

in deze orde opgesomd : het uitspansel, de wateren, de

planten, het vee, de menschen ^). Beide plaatsen behoo-

ren tot de jongere teksten van 't jonger Avesta. Maar
toch is terecht beweerd, dat de afhankelijkheid hier niet

aan de zijde der Zarathustriërs zijn kan, maar veeleer bij

den hebreeuwschen schrijver. Om twee redenen. Vooreerst,

omdat de pS,rzische voorstelling veel logischer is ^). De
auteur van Genesis 1 laat als eerste schepping die van

't licht voorafgaan, dat naar de avestische voorstelling ^nge-

^) Ys. 19, 8 (uit den Commentaar op de heilige gebeden, die de

schrijver van den Yasna uit den Baghan Yast overnam). Het is waar,

dat daaraan nog wordt toegevoegd de schepping van het lichaam der

zon na die der Amesa spefita's. Maar dit moet opgevat worden als

een hemelsche, aan de zes genoemde voorafgaande, schepping. Ahura

wil zeggen: Ik heb het Ahuna vairya gesproken, niet alleen vóór de

zes aardsche scheppingen, waartoe ook het uitspansel behoort, maar

zelfs vóór die vroegere, toen ik de Amesa speata's en daarna de zon

vormde.

De andere plaats is Yt. 13, 22 vgl. met 2—11. Uit § 22 is duidelijk,

dat in § 4 ygg. die aan Yt. 5 ontleend zijn, met Anahita de wateren

bedoeld worden.

^) Zoo met Lagarde Galand, ,De schepping volgens Genesis en de

Eraansche opvatting," Theol. Tyds. XXIII, 181 vgg. Zie de daar aan

gehaalde woorden van Lagarde en Geiger. Vgl. ook Galand, Über

Totenverekrung hei einigen der indogermanischen Volleer^ p. 50 ff.
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schapen is, en voegt later nog die der hemellichten in, die

volgens den zarathustriër tot een andere orde behoorde en

een vroegere scheppingsdaad was. Daardoor is de Hebreër

verplicht de schepping van de zee, het land en de kruiden

op éen dag te plaatsen. Ten andere staat het zestal in

't Avesta nog niet dogmatisch vast, maar is het slechts de

samenvatting van een veel langere reeks van scheppingen ^).

Doch, daar het zestal zich tot een dogma bijzonder eigende^

bleef deze leer in stand en werd zij
de gangbare.

Bi] deze laatste schepping, die namelijk welke in zes daden

bestaat en die eigenlijk niet anders is dan de ordening der

aardsche huishouding, staan, zooals gezegd is, de vroeger
door hem geschapen amesa spenta's, en fravasi's Ahura

Mazda ter zijde. Maar nog vóór deze van hem het aanzijn

verkregen, vóór elke andere schepping uitte hij het machtige
woord ^) dat de Mazdayasner in het Ahuna-vairya-gebed
belichaamd achtte. Dit is nog niet hetzelfde als de latere

leer, dat hij doo7' dit woord alle dingen schiep. Die leer, een

overleving uit het Animisme, dat aan zulke heilige spreuken
een tooverkracht toekende, en die reeds in zeer weinig

ontwikkelde godsdiensten voorkomt, had échter nog geenszins

de verheven beteekenis, die de hebreeuwsche auteur daaraan

wist te geven door zgn : „God sprak : daar zij licht ! en daar

was hcht," noch die van het: „Jahve spreekt, en het is er,

Hij gebiedt, en het staat er."

13. HET LEVEN NA DEN DOOD EN DE ESCHATOLOGIE.

Dat de Perzen in de persoonlijke onsterfelijkheid geloof-

den, was reeds aan Xenophon en Theopompus bekend en

wordt ook door de jongere grieksche en romeinsche schrijver»

') Ys. 19, 1 en ^: uitspansel, water, aarde, vee, planten, vuur, de

heilige man, de daêva's, de khrafstra's, de menschen, de geheele be-

lichaamde wereld en de door Mazda geschapen wezens.

'')
Ys. 19, 2 vgg.
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betuigd ^), en 't is alleen uit onkunde en haat te verklaren,

dat perjiische christenen onder de SilsA,niden hun dit geloof

ontzegden. In elk geval is het zeker en wordt het door

het Avesta uitdrukkelijk bevestigd.

En dat geloof is bij hen zonder twijfel op de leer der

vergelding gegrond. Men heeft in de heilige Schrift nog

sporen meenen te vinden van een andere voorstelling, vol-

gens welke het lot der menschen na den dood niet afhan-

kelijk was van hun leven en werken in dit aardsch bestaan,

maar alleen van de offers en gaven hun door de achterblij-

venden gebracht, zoodat zij slechts dan sterk genoeg waren

de brug Cinvat te overschrijden wanneer men goede zorg

voor hen had gedragen, en die brug dan niet van de aarde

naar den hemel, maar alleen naar 't gemengd verblijf van

alle dooden leidde ^). Maar dit blijft, al is 't niet onmogelijk,

een vermoeden, en wordt door de plaatsen die men aanvoert

niet gesteund ^).

^) Zie Xenoph. OjTop. 8, 7, 17 vgg. Diog. Laert. Prooem. 9 uit

Theopompus, en verder de plaatsen bij Eapp, ZDMG. XX, 58.

^) N. Söderblom, La Vie Future d''aprh Ie Mazdéisme, Paris, 1901,

Chap. I, I. Dit werk^ dat mij door den schrijver eerst werd toegez,onden,

nadat de bovenstaande § reeds in hoofdzaak gesteld was, is een nauw-

keurige studie van de mazdayasnische eschatologie, vergeleken met die

van andere godsdiensten. Ik heb mijn voorstelling nog kunnen verge-

lijken met die van den geachten schrijver, maar waar zij van elkander

afweken geen grond tot wijziging der mijne gevonden, althans niet in

hoofdzaak.
•

^) Althans mag daarvoor niet gelden Vend. 19, 29 patham zrvo-

ddtanam jasaiti yasca dvaitc, yasca aSaonê. Het is tegen alle grammatica,
dit met Darmesteter en Söderblom te vertalen ; „de door den tijd

geschapen paden gaat zoowel de booze als de goede," het moet zijn

„van de in den tijd (d.i. van eeuwigheid) geschapen paden gaat de

een het slechte, de ander het reine." Zrvó-ddtanani vormt een tegen-

stelling met de ,brug Cinvat, die mazdadhéta is. Wat het onderscheid

is kan niet meer vastgesteld worden, want het komt alleen op deze

en de parallele plaats in Yt. 24, 27 voor. Ook tusschen mazdadkêia

en ahuradhdta wordt onderscheid gemaakt, zonder dat men nog met

zekerheid zeggen kan, welk. Zie Spiegel, Avesta, Übersetxung III, iii.
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De geheele leer is samengevat in deze woorden: „Voor
dien man" (die door 't vernielen van Dakhma's al zijn zonden

geboet heeft) „zal er geen worsteling zijn tusschen de twee

geesten" {spenta en anra); „wanneer hij voortgaat naar het

paradijs (het beste oord, vahistem d ahüm), dan zegenen

hem, o Zarathustra ! de sterren en de maan en de zon
;
en

ik, de" schepper Ahura Mazda zegen hem: heil zij u hier,

o mensch, die van de vergankelijke wereld naar de onver-

gankelijke wereld gekomen zijt" ^).

Maar op andere plaatsen wordt dit uitgewerkt. Naar

aanleiding van de vraag van Zarathustra, of hij de vrome

mannen en vrouwen moet aansporen de welbesproeide en

vruchtbare akkers en andere goederen die in 't bezit zijn

van booze, slechtlevende, daêvadienende menschen prijs te

geven, een vraag waarop Ahura Mazda bevestigend antwoordt,

en waaruit dan de andere vraag volgt: waar zij dan datgene

wat zij voor hun zieleheil hebben opgeofferd zullen weder-

vinden en daarvoor vergoeding ontvangen ^), geeft Mazda

^) Vend. 7, 52.

°) Vend. 19, 26 vgg. Dit is de klare zin van § 26 en 27 die geen

der vertalers begrepen heeft. Drvatam . . . maSyanam zijn genetivi

afhankelijk van 't volgende %am. Darmesteter vertaalt hier alsof het

accusativi waren, zooals xarem en nairikam. De Harlez heeft dit gevoeld

en schuift daarom in „de s'éloigner des," maar weet dan met het slot

van den zin geen raad. De geheele vraag van Zarathusti'a luidt aldus:

„Alwetende Ahura Mazda! zal ik aansporen den vromen man, zal ik

aansporen de vrome vrouw, zal ik (hen) aansporen, de door Ahura

geschapen aarde der booze, daêvadienende, slechtlevende menschen te

verlaten en de stroomende wateren, het wassend graan en hun andere

bezittingen te verlaten?" Waarop M. antwoordt: „Spoor hen daartoe

aan, o Z. !" Maar dan komt de vraag waar die goederen blijven {tA

dathra), die de mensch in dit leven voor zijn ziel {havAi urune) heeft

prijsgegeven (paradaidhydt) . En daarop is het antwoord in § 29 gegeven :

„bij de brug Cinvat door Mazda geschapen smeeken het bewustzijn en

de ziel om het deel (ydtem) der akkers die zij gegeven hebben in de

stoffelijke wereld," M, a. w. : „Voor hetgeen zij hier hebben opgeofferd,

erlangen zij hiernamaals eeuwig loon." Men ziet hieruit ook hoeveel
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<jen schildering van 's menschen lot na den dood. Aanstonds

nadat de raensch gestorven is strijden de ellendige daêva's

om zijn bezit. Dat duurt zoo drie nachten. Maar aan 't einde

van den derden nacht, bij het stralen van den dageraad,
als Mithra de lichtgod den top van den hemelberg bereikt

«n de zon opgaat, is de strijd beslist. De daêva Vizaresa,

de wegsleeper, voert de zielen der booze, slechtlevende

daêvadienaars weg. (Want de een gaat op het slechte, de

ander op het goede pad.) Bij de brug Cinvat komen de

vromen aan, en smeeken daar om hun deel, voor 'tgeen zij

hier hebben prijsgegeven. Dan verschijnt een schoone, sterke,

sierlijke jonge vrouw, met de honden bij zich, die de dooden

geleiden, met een kroon op 't hoofd ^) en begaafd met

bijzondere kracht en deugd, en deze voert hem nu over de

Berezaiti en steunt hem op de brug Cinvat, de brug der

hemelsche goden ^). Zoo gaat hij den hemel, Garó nmana,

het verblijf van Ahura Mazda en van de Amesa spentas en

de andere heiligen binnen, nadat Vohu mano, opstaande van

zijn gouden troon, hem verwelkomd heeft met de woorden:

„Hoe zijt gij hier tot ons gekomen van de vergankelijke

naar de onvergankelijke wereld?" ^).
^

prijs de rechtzinnige Zarathustriërs er op stelden, om de vromen uit

de nabijheid der daêvadienaars te verwijderen, zelfs al moesten zij het

kostelijkst bezit van den Iraniër er voor opofferen.

^) Pusa in pusavaiU vat ik met Westergaard en Spiegel op als

vrouwelijk hoofdsiersel. Puthra, waarmee Darmesteter het samenbrengt

geeft hier geen zin. Nivavaiti is duister, misschien samenhangend met

OPerz. naiba (niba), schoon, hoewel 't hier een substantief zijn moet.

Daarom is de conjectuur van Kossowicz: navavaüi niet wel mogelijk.

^) De woorden : „zij werpt de slechte ziel der boozen in de duister-

nis" in § Sp zijn blijkbaar een glosse, die de Pehlewivertaling ook

uitlaat.

') §§ 33 en 34 zijn door den schrijver waarschijnlijk van elders hier

achtergevoegd. De mededeeling dat de daêva's sidderen voor den reuk

van den gereinigden vrome, zooals een schaap voor den wolf, en dan

verder die over Nairyó saiiha behooren niet in dit verband.
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Dit stuk, al is 't in een aan den VendidM toegevoegd
hoofdstuk opgenomen, is zeker oud. De voorstelling is

oorspronkelijk. Van een oordeel aan de brug Cinvat is

hier nog geen sprake. De schrijver weet ook nog niets

van de veel jongere voorstelling, dat die brug breed voor

de goeden, voor de slechten daartegen zoo scherp als een

scheermes is, zoodat zij er afvallen in de hel. De brug is

die der goden, dus kan geen booze haar betreden, en zij

is duizelingwekkend, zoodat zelfs de vromen haar niet

zonder den steun der liefelijke hemelbode en het geleide

der doodshonden zouden kunnen overgaan. Drie dagen is

het lot van den doode nog onzeker. Daêva's en goede geesten

strijden om hem. Maar dan wordt de booze weggesleept
door een demon en de vrome door een hemelsche verschy-

ning het verblijf van Ahura Mazda en zijn hemellingen

ingeleid.

Op dit stramien heeft nu een later schrijver, niet zonder

talent een ander tafereel geborduurd ^). Den strijd om de

ziel laat hij uit en ook het wegsleepen van den zondaar

door Vizaresa. Reeds onmiddellijk na den dood is het lot

van vromen en boozen verschillend. Drie dagen lang plaatst

zich de ziel op het hoofd van 't lijk, maar die van den

vrome smaakt al dien tijd een onbeschrijfelijk genot en

zingt de Ustavaiti-Gatha: „Gelukkig de man, wie hij zij,

aan wien Ahura Mazda de vervulling zijner wenschen schenkt.
"

Op den morgen van den derden nacht waait een geur van

welriekende planten, zooals hij nog nooit geroken heeft,

hem tegemoet, door een liefelijken zuidewind gedragen. Dan
nadert hem ook een schoon, volwassen meisje, van edele

afkomst en schoener van vorm dan de schoonste der schep-

pingen. Maar zij is niet de hemelbode van den ouderen

') Hadhokht Nask, Fai-g. 2 = Yt. 22 (Westerg.). Vistasp-Yt. (Yt.

24 Westerg.) Farg. 8, 53—64 is met kleine verschilpunten geheel

parallel met Hadh. Nsk. fg. 2, maar beschrijft het lot van den zondaar

niet. Hier is het Frasaostra, die de openbaring ontvangt.
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tekst. Zij is het eigen ik van den vromen jongeling ^). En
als deze vraagt, wie haar verlangde, haar, zoo groot en

goed en welriekend en met zulk een zegevierende en den

vijand weerstaande kracht, zooals zij hem verschijnt ^), dan

antwoordt
zij, dat hijzelf haar tot hem gebracht heeft, door

zijn trouw aan 't ware geloof en de wet, ook zelfs al zag

hij de boozen om hem heen hun afgoderij plegen en spotten ^)..

Zij was liefelijk, schoon, verheven en bekleedde de eerste

plaats, maar hij heeft door zijn goede gedachten, woorden

en handelingen haar nog liefelijker, schooner, verhevener

gemaakt en nog hooger gesteld *). Het denkbeeld, den vrome

door zijn eigen vroomheid, zijn eigen goed geweten naar

den hemel te doen voeren, heeft iets oorspronkelijks en

aantrekkelijks.

Maar eerst met de vierde schrede bereikt hij het onge-

schapen licht van Garo nmilna. Eerst gaat hij drie lagere

hemelen door, die de schrijver kenschetst als die der goede

gedachten, die der goede woorden en die der goede daden

{humata, kükhta en hvarsta). Deze hemelen zijn oud; want

eigenlijk zijn zij
de sferen der sterren, der maan en der

zon, waarvan in de boven aangehaalde plaats uit den Ven-

didad sprake was, maar de zarathustrische theoloog heeft er

een ethische beteekenis aan gegeven ^). De vierde stap

^) Een jongeling is hij reeds als hemelling, waar ieder op den leeftijd

van 15 jaar blijft stilstaan.
'

^) § IP zijn de woorden van den jongeling, wat de vertalers niet

gezien hebben.

') § 13 is vol onverstaanbare woorden, maar de algemeene zin is

duidelijk genoeg.

*) Hoe hier plotseling Ahura Mazda 'zelf het woord neemt, weet ik

niet te verklaren. De plaats moet bedorven zijn. In Ardd Virdf n.

Cap. 4 heet het: j,zij eerden u en den vromen man na u, in die lange

aanbidding en gemeenschap met Aüharmazd," enz. Zoo iets moet er dus

in den tekst gestaan hebben,

*) ArdA Virdf namalc, cap. 7—10 beschrijft deze hemelen hümat,
hülcht en hiivarSt, als 1". de sfeer der sterren, waar degenen blijven
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brengt den zalige in 't ongeschapen licht, in Garo nm^na,

waar hij niet zooals in de oudere voorstelling van den Ven-
didM door Vohu manó verwelkomd wordt, maar waar de

vromen die hem voorgingen hem vragen, hoe hij gestorven
is en de stoffelijke^ vergankelijke wereld verlaten heeft

voor de geestelijke, onvergankelijke, en hoe hem het lang-

durig geluk is ten deel gevallen. Maar Ahura Mazda zelf

legt deze lastige vragers het zwijgen op en beveelt den

nieuw aangekomene de hemelsche spijze te brengen, voor

zulke vromen bestemd. Naïef genoeg wordt die spijs beschre-

ven als boter van de maand Zaremaya (April
—

Mei), onze

grasboter. En wanneer onze auteur door Mazda den dood

laat beschrijven, als het gaan over een schrikkelijk pad,

waar het lichaam en 't bewustzijn gescheiden worden, dan

is dit eenigszins in strijd met zijn voorafgaande schildering,

waarin aan den dood der vromen alle verschrikking wordt

ontnomen.

Nu komt, wat in Vend. 19 ontbreekt, de tegenstelling,

de beschrijving namelijk van het lot des boozen na den

dood. Zelfs in de woordenkeus houdt de schrijver de tegen-

stelling vol. Hij overlijdt niet [yara-irithyêiti) zooals de

vrome, maar sterft {ava-mairyêiti)^ hij heeft geen hoofd

{vaghdhandfj maar een kop {kayneredhdf). Gelijk de vrome

van den aanvang af gelukkig is, zoo hij rampzalig. Zijn ziel

zingt de Kima-GMha (Ys. 46, 1) : „Naar welk land zal ik

mij wenden?" enz. De drie nachten ondervindt hij zooveel

verdriet als in de wereld der levenden is te vinden, en bij

den morgenstond van den vierden dag schijnt het hem dat

die wel goede dingen gedaan hebben, maar de gebeden en gètha's niet

opgezegd, de hvaêtvadata niet in acht genomen en geen overheidsambt

bekleed hebben; 2". de sfeer der maan voor dezelfden, doch die iets

meer gedaan hebben; 3"*. de sfeer der zon, die met schitterende kleuren

geschilderd wordt en waar de goede soevereinen en andere regeerders

verblijven. De 4^ stap is ook Garódman, het alheerlijke. Hoe jong het

boek ook zij, de voorstelling is ouder dan die in 't Avesta.
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hy van verschrikkingen omringd is en een stinkende wind

waait hem te gemoet. Zoo zinkt hij al dieper en dieper^

door de hellen Dusmat, Duzhukht en Dusvarst tot in de

ongeschapen duisternis, waar Aiira mainyu hem stinkend

vergif als spijze laat reiken.

Aan 't schetsen van een tegenhanger voor de jonkvrouw
die het goede geweten voorstelt, heeft de schrijver zich

nog niet gewaagd. Eerst in jongere geschriften heeft men
dit aangevuld. De geheele beschrijving van het lot der zon-

daars is evenmin oorspronkelijk. Men vindt haar noch in

Vendidö,d 19, noch in den Vistdsp-Yast, welks schrijver

een ouderen tekst vóór zich schijnt gehad te hebben. De
echte leer was dan ook, dat de demon Vizaresa de ziel des

zondaars wegsleept, en hij alleen is de ware tegenhanger
van de schoone hemelbede die den zah'ge ten hemel voert. ^)

Nieuw, althans in 't zarathustrisch stelsel, zijn ook de

drie voor-hemelen, evenals de nog latere onderscheiding

tusschen de Beste plaats der heiligen {vahistem ahüm

asaondm) en Garódm^na, ^) en tusschen dezen hemel en

het ongeschapen licht {anaghra raocdó). Het Zarathustrisme

kent van den aanvang af slechts éen hemel, de woonplaats
van Ahura Mazda en zijn hofstoet, en deze is het eeuwige
licht. De drie sferen van sterren, maan en zon zijn zeker

oud, ouder dan de hervorming van Zarathustra, maar niet

de hemelen die men er van gemaakt heeft, en die misschien

*) Gewoonlijk stelt men zich de verhouding van de twee teksten ^

den langeren en den korteren, juist omgekeerd voor, en meent dat.

Vistasp-Yast uit Hadhokht-Nask, en deze weder uit Arda Viraf n.

aangevuld moet worden.

^) Men heeft getwijfeld of Gard nmdna (demAna) wel als woning^

des lieds mag verklaard worden. Justi denkt aan gar, „zwaar zijn,''

en maakt er „woning der majesteit" van. Lehmann, Kultus og Religion

i Avesta, p. 70 „woning der belooningen
"

(?). Vgl, Söderblom, Vie

Future, p. 98 suiv. Indien 't woord vóorzarathustrisch is, dan kan aan

geen anderen wortel dan gar (Skr. ghar) „lichten, branden" gedacht

worden, want G.n. is werkelijk het empyreum.
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de gedachte gewekt hebben aan een voorloopigen hemel,

Hamêstakan, waar
zij behooren wier verdiensten en zonden

gelijk staan — een soort van vagevuur, waarvan 'tAvesta

nog niet weet ^).

Naast deze voorstellingen omtrent het lot der goeden en

boozen na den dood staan in de zarathustrische leer de

verwachtingen aangaande de toekomst der geheele mensch-

heid en van de door haar bewoonde aarde. Of zij onafhan-

kelijk van elkander ontstaan en eerst later in het stelsel

vereenigd zijn, is niet met zekerheid te zeggen, doch zeer

waarschijnlijk. Zeker alleen is, dat beide naast elkander in

de oudste oorkonden, de G^tha's voorkomen ^). Bovendien

waren beide, zooals ons later blijken zal, reeds onder de

Achaemeniden gangbaar. Hier is alleen de vraag, wat het

jonger Avesta over de Frasü-kereti, de voleinding der

wereld ^) heeft. Veel is dit niet, en daarom is men gewoon
de korte toespelingen en de eenmaal voorkomende, of juister

in éen geschrift driemaal herhaalde, beschryving door de

uitvoeriger schilderingen der jongere geschriften aan te vul-

len. Ik ben ook overtuigd, dat de eschatologie, zooals zij

in deze laatste wordt uitgewerkt, reeds in den tijd toen 't

') Zie E. W. West, JEAS. 1899. p. 605—611.

") Zie boven blz. 151. Söderblom, als hij mij, naar een uit haar

verband gerukte plaats, de meening toeschrijft, dat al hetgeen tot nog
toe in de Gatha's als zinspeling op de vernieuwing der wereld verklaard

werd, anders moet worden verstaan, Vie. Future, p. 237, n. 1 heeft het

door mij op blz. 151 gezegde over het hoofd gezien.

") De Lagarde, Beitrage %ur baJctr. LexikograpMe, S. 27 vergelijkt

fraSó-kereti met Armen, lirasakert, wat Job 4, 12 en 5, 9 met ê^alaiog

vertaald wordt, en vat het öp als „door een wonder gemaakt." Dit is

echter een begrip aan 't Avesta vreemd. Naar mijn inzien heeft Eoth,

ZDMG. XXXIV, 707, den weg tot juiste verklaring van het woord

gewezen door fra^o te ontleden in fra-eret'ó. Maar dit komt dan toch op
't zelfde neer als fra-aSo-lcereU, de voorbereiding voor Asa = ereta= rta,

die den beslissenden slag toebrengt, wat tevens den toestand waarin de

^vereld gebracht wordt kenschetst.
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Avesta geschreven werd vaststond, en dat veel wat daar

verzwegen wordt, maar bijvoorbeeld in den Bundahis voor-

komt, ontegenzeggelijk oud is. Maar veel ook niet, en wat

na oud, wat jonger toevoegsel is, laat zich moeilijk bepalen.

Wij houden ons dus zekerheidshalve aan de avestische

teksten, ^) alleen waar 't noodig is, hier en daar aangevuld.

Aan het eind der twaalf perioden van duizend jaren die

naar de zeker oude voorstelling der Iraniërs — want in

hoofdzaak hebben zij haar met andere arische volken, vooral

met de Indiërs gemeen
— de geheele wereldgeschiedenis

omvatten, zal Ahuramazda, door de Amesa spenta's geholpen,

de wereld herscheppen. De menschen zullen dan niet meer

verouderen noch sterven, niet ontbonden worden of verrotten,

maar eeuwig leven en bloeien. De dooden zullen opstaan en

de nog levenden ingaan tot de onsterfelijkheid, en de wereld

zal naar zijn wil (of: naar wensch) herschapen (letterlijk

voor het Asa geschapen) worden. Dan zullen de wezens die

het Asa gehoorzamen onsterfelijk worden, maar de Drukhs

zal daarheen verdwijnen, vanwaar zij gekomen is om den

vrome met zijn kroost en huis te verderven. ^)

') De hoofdteksten zijn Yt. 13, 128 vg. en 141, en Yt. 19, 11 vg.;

19 vg. en 92—96. Vgl. ook het Fragm. IV bij Westergaard, p. 332,

dat echter, zooals Geldner, Drei Yashts, S. 14 terecht opmerkt, slechts

terloops van de opstanding gewaagt en hoofdzakelijk over de werking

van 't Airyêma-isyó-gebed handelt.

°) De nu volgende woorden . in de editie van Geldner, luidende :

dthatca mare ndMtaêca inaryo atha ratus, schijnen bedorven. Vroeger,

Drei Yashts, S. 14 stelde hij voor aldus te lezen :

athaca mairê nasaitê

mairyó atha aratus,

en te vertalen: „Dann wird die büse (Drukhs) verschwinden und der

unfolgsame Böse." lic aarzel aan 't Avesta een leer toe te schrijven,

die tegen de algemeen geldende indruischt. Immers volgens 't zara-

thustrisch geloof wordt wel de Booze vernietigd, maar zijn volgers door

vuur gelouterd. De mairyó ratus behoeft echter geen boos mensch te

zijn, maar er kan met ratu de ordening, het rijk van den Booze

bedoeld zijn.
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De herschepping der wereld tot eene van alle ellende^

ziekten en rampen gezuiverde, eeuwig gelukkige verblijfplaats

eener vernieuwde menschheid — wat de fantazie van later

eeuwen voorstelde als een opheffen van de aarde tot de

sterrensfeer waar zij zich met Garodman, den hemel, ver-

eenigde
— deze eind-katastrofe der wereldgeschiedenis, die

de opstanding der dooden insloot, was dus, volgens de leer

van 't Avesta, een tweede groote scheppingsdaad van Ahura

Mazda en zijn Amesa spenta's. Maar ook het Avesta kent.

reeds den Middelaar, door wien deze vernieuwing zou wor-

den tot stand gebracht of althans voorbereid, ^den vriend

van Ahura Mazda", en zelfs zijn beide voorgangers. Eigen-

lijk zou — zoo luidt de leer in jongere geschriften, maar

zoo zal zij al wel hebben vastgestaan, toen de Farvardin-

en de Zamyad-Yast geschreven werden — de groote gebeur-

tenis reeds door de laatste drie wereldeeuwen of millennia

worden voorbereid. Elk dezer drie heeft een eigen Saosyant,

die weder alle zonen van Zarathustra zijn, want zij zullen

geboren worden uit drie jonge maagden, die badend in het.

meer Kasaya bezwangerd worden door het zaad van den

Profeet, dat daar sedert eeuwen bewaard wordt. Srütat-fedhri

zal ükhsyat-ereta, Vaiihu-fedhri Ukhsyat-nemah, Eredat-

fedhri eindelijk den Saosyant bij uitnetnendheid Astvat-ereta.

ter wereld brengen. De namen hebben natuurlijk een betee-

kenis. De meisjes heeten alle naar een vader, een beroemden,,

een goeden, een verheven vader, waarmee echter niet haar

vader, maar wel die van haar op wonderbare wijze ontvangen

zonen, namelijk Zarathustra bedoeld wordt. De Verlossers^

vertegenwoordigen de groeiende gerechtigheid [erëta = asa)^

de groeiende aanbidding, en de belichaamde gerechtigheid ^)»

^) Yt. 13, 129 geeft van Astvat-ereta een etymologische verklaring r

,omdat hij de lichamelijke wezens, lichaam en ziel, onverwoestbaar

wil maken," die, hoewel zij geen steek houdt, door de slaafsche volgers-

der traditie wordt aangenomen. Even weinig aanbevelenswaard is Justi's

verklaring: ,der Hohe unter den Körperbegabten." Het spreekt, dunkt
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De moeder van den grootsten der Saosyants heeft nog
een anderen, waarschijnlijk ouderen, beteekenis voller naam:

de allesoverwinnende, Ylspataurvari. Want haar zoon zal

in den laatsten strijd zegevieren/*), gelijk Thraêtaona over

Azhi Dahdka, Franrasyan over een anderen, ongeloovigen

Turaniër, Kavi Husrava over dienzelfden Franrasyan, Vis-

tdspa over de . vijanden van den Rechtvaardige. Met

zijn verstandigen, zijn zegenenden blik zal hij de wereld

aanschouwen, en dit reeds is genoeg om. haar onsterfelijk

te maken. Zijn helpers zijn de vromen, die steeds goed in

denken, spreken, handelen en gelooven, nooit hun woord

hebben gebroken, en voor hen te zamen neemt de demon

van den nijd Aêsma de vlucht. Dan mengen zich de hemel-

lingen zelven in den strijd. Asa — in overeenstemming
met hetgeen reeds in de G^tha's was verkondigd

— slaat

den beslissenden slag door de Drukhs, de moeder van alle

kwaad, de duistere bij uitnemendheid ^), te dooden. Het baat.

niet meer of Akem manó, de booze gezindheid, nog aanvalt,

Vohu mano verslaat hem, de Waarheid overwint de Leugen
en Haurvat4t en Ameret4t maken voor altijd een einde aan

honger en dorst. Dan, met onvermogen geslagen, treilt
zich

de oorsprong van alle kwaad, Anra mainyu zelf, wanhopig

terug. Yan zijn verder lot spreekt het Avesta niet. Het

mij, vanzelf, dat ereta in dezen naam dezelfde beteekenis heeft als in

Ukhsyat-ereta. Ik houd haar voor een samenstelling als tamcmathra.

*) Yt. 19, 91 heet het van Astvat-ereta : vaêdkem vaêjö yim vdrethi-a-

ghnem. De moeilijkheid ligt hier in va'êjd. Windischman zal wel 't

naast bij den waren zin geweest zijn met zijn vertaling: „diesiegreiche

Kunde bringend". Darmesteter vertaalt zonder nadere toelichting:

jCongu d'un gérme victorieux". Maar hoe komt dan, gesteld dat vaefó:

„conyu" en vaêdkem: „germe" kan beteekenen, dit laatste met zijn

predicaat in den accusatief te staan?

^) AlcUm drvjim yam duscithram tëmanhaemm. Deze drukhs is wel

de vertegenwoordigster der geheele soort, en de nederlaag haar door

Asa toegebracht dus de beslissende slag.

n. 19
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was onzen schrgver genoeg, dat hij nu voortaan machteloos

is. Ook de groote wereldbrand, die gedurende drie dagen
de vromen een aangename zomerwarmte zal doen genieten,

doch waaronder de boozen vreeselijke smarten zullen lijden,

evenwel om ten laatste gelouterd uit deze proef te voor-

schijn te komen en allen te zamen te worden behouden,

terwijl de hel, of opgevuld met al de gesmolten metalen en

voor altijd gesloten, of, daardoor gereinigd, met de aarde

vereenigd wordt,— van dit alles vindt men in ons A.vesta

geen zeker spoor. Ook niet van den winter van Mahrktisa,

die kort vóór de komst van Ukhsyat-nemah gedurende

eenige jaren zou woeden, al wordt de naam Mahrküsa,

misschien een bijnaam van Anra mainyu als den schepper

van den winter en al zijn ellenden, in een corrupt fragment

genoemd, en wel in een verband waar van een zware

vorst sprake is ^). Veel daarvan kan echter zeer oud zijn.

Zoo onder anderen dé wereldbrand, die ook bij andere

volken wordt gevonden. Alleen voorstellingen als deze,

bijvoorbeeld dat Zarathustra en Vistaspa zelven nu terug-

keeren op aarde en als hotar en rathwi van de menschheid

optreden, of dat Ahuramazda en Sraosa zelven deze waardig-

heden zullen komen vervullen, zijn niet slechts niet avestisch,

maar ook zeker niet oud. Maar de kiemen voor de meeste

latere speculaties lagen toch reeds in de avestische schil-

dering, en de leer, volgens welke ten laatste allen gered,

omdat zij allen geheiligd worden, heeft haar optimistisch

karakter nooit verloren.

*J Westergaard, Miscell. Fragmcnts n". 8. Wat er van te maken is,

want de tekst is wanhopig corrupt, is gedaan door Darmesteter, ZA.

III, p. 8 vg. Men weet dat de winter van Mahrküsa de Malkos-winter

der Pehlewi-geschriften geworden is, waaromtrent vroeger verscheiden

mislukte verklaringen werden beproefd. Zie hierover Söderblom, Vie

Future, p. 181 s.
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14. DE GEESTELIJKHEID.

Het Avesta, misschien wel juist omdat het een werk van

priesters is, leert ons weinig over de geestelijkheid, haar

rangen en rechten, dan alleen dat
zij, gelijk hun broeders

uit alle tijden en hemelstreken, aanspraak maakten op den

eersten rang in staat en maatschappij en zich het uitsluitend

recht toekenden de heilige handelingen te verrichten. Zij

noemen zich niet Magiërs, zooals wij door de Grieken en

de inschriften der Achaemeniden weten, dat de priesterschap

bij Meden en Perzen heette, maar Atharvans, vuurpriesters,

met een ouden naam, die bij de Indiërs wel in onbruik

geraakt is, maar hun niet onbekend kan zijn geweest, althans

nog voortleeft in den mythischen hoofdpriester, naar wien de

Atharvaveda heet. Maar of deze vuurpriesters nu allen

geboren priesters waren, een zoogenaamde stam gelijk de

Magiërs, gelijk ook de latere Pdrsi priesters, dan wel of ook

leeken, na ontvangen onderricht, geordend konden worden,

daaromtrent zeggen de gewijde teksten niets bepaalds. Maar

er wordt tusschen de standen zulk een duidelijk en geregeld

onderscheid gemaakt, dat wij het eerste wel moeten aan-

nemen. Evenmin leert het Avesta, of er binnen den stand

hiërarchische onderscheidingen waren, klassen bijvoorbeeld

die zich door meer of minder asceze onderscheidden,

zooals dat van de Magiërs bericht wordt ^); trouwens van

asceze hadden de Avestapriesters blijkbaar een afkeer. Maar

er is meermalen sprake van den, of van een Zarathustrotema,

^) Justi heeft gemeend de drie orden: Hérpat, Maupat en Destür

te herkennen in het woord thrdyavan, dat Yt. 4, 30 en 14, 46 voor-

komt. Maar dit past niet in 't verband der overigens vrij duidelijke

plaats. Want hoe men die ook opvatte, het woord staat duidelijk

tegenover atharvan. Darmesteter leidt het af van thrd, „onderhouden",

€n vertaalt het „leerling". Dit zal wel juist zijn, in de beteekenls van

„voedsterling, kweekeling". Ov^er de drie rangen van Magiërs zie Eapp,
ZDMG. XX, 72—74 en Maspero, Eist. Anc. III, 595 en nt. 1 ald.
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„de meest zarathustrische", superlatief van het predicaat

zarathustri, dat ieder geloovige zich in de Belijdenis toekent^

Dit zou een hooger priesterrang kunnen beduiden, maar

kan ook eenvoudig een atharvan in onderscheiding van een

leek hebben aangeduid. De eenige van de nu nog bestaande

priesterklassen die ook reeds in 't Avesta genoemd wordt

is de Herbed, Aêthrapaiti, de heer der leer, de onder-

wijzende geestelijke. De wijs waarop over hem gesproken
wordt doet niet denken dat hij ook toen, zooals thans, den

laagsten rang bekleedde. Hij was de drager der traditie, en

het grootste gedeelte van den dag moest de aêihrya, de

leerling, zich door hem laten onderwijzen, „om in kennis

en heiligheid toe te nemen, totdat hij alle woorden kent,,

die de vorige aêthrapaiti's gezegd hebben ^)."

Uit een paar plaatsen heeft men willen afleiden, dat er

naast de gevestigde Atharvans nog een soort van rondrei-

zende priesters, bedelende derwishen bestond, degenen die

men bedoelde met de „atharvans die van verre kwamen",
en die deels stamgenooten, maar landstroopers {danhdur-vaêsd)y

deels vreemdelingen, maar wettig geordend ('pairijathan

humdya), of althans in 't bezit van voldoende kennis waren.

Het is waar, dat de traditioneele verklaring deze menschen

voor priesters houdt, maar even waar dat de woorden nog-

niet met voldoende zekerheid verklaard zijn. Wij doen dus

beter er vooreerst niet te veel op te bouwen. De uitdruk-

kingen blijven duister en de zaak evenzeer. ^)

Men heeft gemeend uit een straks reeds aangehaalde-

plaats ^) te mogen afleiden, dat de leer strikt geheim moest

worden gehouden. Maar vooreerst staat de plaats geheel

*) Vend. 4, 44 vg. De naam komt voorts nog eens in den jongeren

Yasna, doch herhaaldelijk in de Yasts voor.

^) De. plaatsen zijn Visp. 3, 3 en 9, 2. De bovengenoemde gissingen

die daarop gebouwd zijn, zijn van Wilhelm, „Priester und Ketzer im

„alten Eran", ZDMG, XLIV, 142 ff.

') Yt. 4, 9 vgl. met 14, 46.
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op zichzelf en geeft dus zwakken steun aan en zoo gewich-

tige gevolgtrekking. Ten andere wordt er niet van de leer

in 't algemeen, maar alleen van een bepaald, van dit mathra

gesproken. En eindelijk zou 't geheel in strijd zijn met de

doorgaande voorstelling van 't Avesta, dat de door Ahura-

Mazda niet slechts aan Zarathustra, maar ook aan Vistaspa

€n Fra§aostra geopenbaarde waarheid aan allen laat verkon-

digen en van een waren vrome vordert dat hij niet alleen

goed denke, spreke en handele, maar ook, wat de grondslag

daarvan wezen moet, goed van leer, hudaêna, zij. Het eenige

wat wij mogen aannemen is, dat hetgeen bepaaldelijk tot

opleiding van toekomstige priesters dienen moest als een

soort van ambtsgeheim werd behandeld. Want hoe naijverig

de geestelijke heeren op de uitoefening hunner priesterlijke

functiën waren, zal straks blijken.

Verschil van priesterlijke functiën kent het Avesta zeker.

Het weet van een verdeeling der werkzaamheden bij het

offer tusschen acht priesters, waarvan de zaotar, de reci-

teérpriester, de hotar der Indiërs, de voornaamste was. De
andere zijn zijn helpers : de havanan perst den haoma, de

iltarevakhsa onderhoudt het vuur en wascht drie zijden van

het altaar, de frabaretar wascht de vierde zijde en brengt

den zaotar de offervoorwerpen aan, de ö,snatare wascht en

filtreert den haoma, de rathwiskare mengt dien met melk,

de ^beret brengt het water aan en de sraosavarez eindelijk

houdt het opzicht over de geheele handeling, zooals de Brah-

maan in Indië ^). Het heeft reeds lang de aandacht getrok-

ken, dat niet alleen de naam van den hoofdpriester bij

Indiërs en Iraniërs dezelfde is, maar dat ook zijn helpers,

al dragen zij bij de tv/ee volken verschillende namen, veelal

dezelfde werkzaamheden vervullen ^). Oldenberg wijst echter

') Zie Visp. 3. Yt. 24, 15. Vend. 5, 58 en vgl. Ys. 15, 3.

^) Oldenberg, Beligion des Veda, 385. Hij vergelijkt den atarevakhsa

met den agnidh, den asnatare met den potar.
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op twee belangrijke verschilpunten, vooreerst dat bij de

Iraniërs de zangers ontbreken, trouwens ook in de oudste

vedische lijst niet genoemd, en dan dat het sacramenteele

zevental der Indiërs bij de Iraniërs een achttal is. Dit brengt

hem tot de ook mij zeer waarschijnlijke slotsom, dat in den

oudsten tijd de hotar-zaotar, de aanroeper, de bidder, alleen

den geheelen, misschien toen nog weinig saamgesteldeu dienst

leidde en dat de uitbreiding van het offerpersoneel eerst

tot twee, later tot 7 en 8 bij de twee stammen zelfstandig

geschiedde nadat zij elk huns weegs waren gegaan. Dit

komt overeen met de verschilpunten die wij ook in het

Soma-Haomaoffer zullen opmerken. Indien men dus bij de

Iraniërs, sedert het eind der negende eeuw onzer jaartelling,

zich genoodzaakt zag het achttal tot een tweetal in te krim-

pen, den zót en den raspi (rathtvi), welke laatste al de han-

delingen der zes helpers op zich neemt en den zót antwoordt,

dan is dit wel een bewijs van verval, doch tevens onbewust een

terugkeeren tot een vroegeren eenvoudigen toestand geweest.

Inbreuk op hun voorrechten konden de Atharvans niet

dulden. Dat zij, bij een optelling der standen, den hunnen

bovenaan stelden, was natuurlijk, al zal dit in de werkelijk-

heid wel niet zoo geweest zijn ;
de Brahmanen deden het

ook, en 't was een onschadelijk genoegen. Maar die als

priester optrad zonder voldoende onderwezen te zijn, verdiende

gevild of onthoofd te worden, of beide,
^—

straffen, die in den

regel wel niet uitgevoerd zullen zijn. Welk een ergernis

voor hen iemand te zien, met den paitiddna, den gebed-
sluier voor den mond, in de hand den khrafstraghna, het

werktuig om ahrimanische dieren te dooden, of de heilige

twijg, of den astra van den sraosavarez, door de domme

menigte als priester begroet, schoon zij wisten, dat hij niet

„omgord was met de leer", dat hij zijn nachten versliep

en er niet aan dacht dan te offeren, de heilige teksten op
te zeggen, te leeren of te onderwijzen, gelijk dat den waren

priester betaamt. Den priesternaam verdient zulk een niet.
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Maar erger nog, die een slechte leer onderwijst, die een

langen tijd ^) verzuimt den heiligen gordel aan te leggen, de

Gö-tha's te zingen en offers te brengen, verdient een strenge

bestraffing, waarvan de aard ons ontgaat ^). Maar zeker is,

dat men aan de zegenspreuk van zulk een priester niets heeft.

Neemt men er een bij 't offer, zijn spreuk komt niet verder

dan zijn lippen, van twee niet over hun tong, van drie

is zij niets, maar van vier verandert zij in een vloek. Daarom

aan zulk een ketter haoma en myazda toe te vertrouwen,

staat gelijk met een daad van vyandschap tegen de mazda-

yasnische dorpen.

Niet minder streng is 't Avesta tegen bezweerders en

toovenaars, zafida's en ytttu's ^), welke laatste niet slechts

met de pairika's verbonden booze geesten, waar ook men-

schelijke wezens zijn. Men heeft in deze ytitu's en zafida's

de ahrimanische priesters, een soort van duivelaanbidders,

gelijk de moderne Yezidi's, willen zien. Niets is minder

waarschijnlyk. Priesters van 't oude volksgeloof, daêvayas-

nans, kunnen er onder geloopen hebben, maar de begrippen
dekken elkander niet. Het zijn de vrije beoefenaars der

magie, die voorgaven bovennatuurlijke krachten te bezitten en

macht over de geestenwereld te kunnen uitoefenen, eri waarin

zeker het volk groot vertrouwen stelde
;
daarom de gevaar-

lijkste mededingers der priesters. Het is hier de plaats

niet het belangrijk maar moeilijk vraagstuk te behandelen,

welke de verhouding is tusschen magie en godsdienst. Maar

') Thrixaremaêm ratüm, Vend. 18, 9. Onduidelijk. De letterlijke

vertaling, die ook Darmesteter geeft, zou zijn : een tijd van drie lenten.

Anderen (Justi, Spiegel, de Harlez) denken aan de drie nachtwaken.

Maar dit is de mindere overtreding, waarvan vroeger sprake was.

Hier wordt grooter zonde bedoeld.

^) Vend. 18, 10 is zeer duister. Alle uitleggers zijn er mee verlegen.

Zelfs al waren er geen woorden in waarvan de beteekenis geenszins

vaststaat, toch zou de zin nog niet klaar zijn. Ik waag geen nieuwe

verklaring voor te stellen, maar word door geen der gegevene bevredigd.

") Ys. 9, 32 en 61, 3.
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dat de laatste aan de eerste in den loop harer ontwikkeling

veel ontleend, of laat mij zeggen daarvan onwillekeurig geas-

simileerd heeft, bewijst de historie en de ontleding van alle

godsdiensten, vooral die der oudheid. Toch hebben zij de

magie altijd bestreden, zonder haar te kunnen vernietigen.

Voor een godsdienst als de zarathustrische is een der redenen

voor dezen afkeer zeker geweest, dat de magie veelal met

obscene en kwaadwillige praktijken gepaard ging ^).

In zekeren zin waren ook de geneesheeren mededingers
der priesters. Misschien oefenden zijzelven aanvankelijk ook

deze kunst uit. Maar men was in West-Azië en Egypte,
daardoor ook in Griekenland dit primitieve standpunt sinds

lang te boven, en sedert Ir4n met het Westen in nauw

verkeer stond, was de oude toestand ook daar niet meer

te handhaven. De priesters zochten dus de kunst en haar

beoefenaars aan zekere regelen te onderwerpen. Een genees-

heer of heelmeester mocht op de geloovigen geen praktijk

uitoefenen, dan nadat hij met goeden uitslag drie ongeloo-

vigen behandeld had; experimentum in corpore vivo! Zijn

loon moest zich regelen naar den stand en 't vermogen der

patiënten. Bij een atharvan moest hij zich met een zegen-

spreuk tevreden stellen — waarover toen zeker niemand

heeft geglimlacht. Alleen dit kan verwondering wekken, dat

een atharvan nog een geneesheer raadpleegde, hij die de

meester was van 't heilige woord, het mathra speüta, dat

van alle middelen de grootste geneeskracht bezat. ^) Eigen-

') Ys. 9, 32 spreekt van de JahiJca yóiumaitya, de ontuchtige die

tooveiij uitoefent, wat zeker niet figuurlijk bedoeld is, want er volgt dat

zij de ziel, die als een nevel door den wind her- en derwaarts gedreven

wordt, tot wellust verleidt en zich prostitueert. De laatste beteekenis

van upastabairydi, dunkt mij, met Justi e. a., verkieslijker, dan die

Darmesteter er aan geven wil: „hulp verleenen", wat hier geen zin geeft.

^) Vend. 7, 44 worden drie soorten van genezing vermeld, door het

mes, door kruiden en door de zegenspreuk, en van deze, het mathra

spefita, heet het: „dit is van alle geneesmiddelen het meest genezende,"

yó nars a^aonó haca uruihwan haesazyat, „wat den vrome van zijn
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aardig is, dat zij hun eigen iranische artsen willen beschermen.

De koningen vertrouwden dezen niet veel. Men weet dat

Darius egyptische geneesheeren ^) had en Artaxerxes Mnemón
een welbekenden griekschen. Dit konden de atharvans niet

dulden. Men moest althans eerst trachten bij een inlandschen

baat te zoeken, of anders bestraft worden ^).

Is het Mathra spenta het beste geneesmiddel, het is ook,

zooals reeds meer dan eens bleek uit de mythen, het mach-

tigste wapen in den strijd tegen alle machten van duisternis

en boosheid. Tegen de kracht des woords is geen logen

of kwaadsprekendheid, geen ketterij of tweedracht bestand ^).

Alle heilige teksten overtreft het Ahunavairya-gebed. Ofschoon,

zooals wij zagen (boven blz. 172 vg.), zelf niet meer dan

een fragment van een verloren gatha, staat het, volledig

in al zijn deelen opgezegd, gelijk met honderd naar den

regel uitgeproken gittha's *). Zelfs gebrekkig uitgesproken is

het nog tienmaal meer waard dan een geheele gatha. Die

ook maar éen deel van dit gebed voor zich repeteert, half-

luid opzegt en zingt bij 't offer, zou wel driemaal de brug
Cinvat kunnen overgaan. Als allen 't kenden en onthielden

zou er een einde zijn aan den dood ^). Iets minder,"' maar

binnenste (letterl. zijn buik) uit geneest." Vgl. Ardibeli. Yt. = Yt. 3,

6, waar Asa en de Daêna nog zijn bijgevoegd.

^) Herod. 3, 181—188.

^) Dit komt niet voor in ons Avesta, maar in den Nask Hüsparam,
Dink. VIII, 26 en 27.

") Zie Vend. 19. Yt. 1. Vend. 22 passim, vooral Yt. 3, 5 vgg.

*) Ys. 19, 5. Rathtvcim gdthanam vat ik oj) a\s em'mina rite {i'eeUata).

Darmesteter's „cantiques maitres" en Justi's „Gathas der Herren"

bevredigt niet.

°) Men zie vooral Ys. 19 (uit den Baghan Yt.), dat een soort van

commentaar, of eigenlijk een panegyrie op dit gebed bevat. Er is

hier telkens sprake van bagha aêsa ahuncchê vairyêhe (8 en 5) en van

bagham ah. vair. (6), wat Darmesteter onverschillig vertaalt met „cette

prière divine de l'Ah. v.". Het eerste beteekent eenvoudig „deze deelen

of stukken van het A. v." (nom. pi.), het tweede „een deel of stuk

van 't A. v."
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toch altijd met grooten nadruk wordt de macht der andere

gebeden, bijzonder van het Airyèma Isyö, verheerlijkt ^).

Worden zij, zooals straks bleek, boven de Gatha's verheven,

aan deze wordt toch ook een hooge waarde toegekend. Niet

slechts moeten ze met zorg en liefde geleerd, onderwezen,

bestudeerd, herhaald, voorgezegd en bij 't offer opgezegd
worden — dit sprak van-zelf waar het de oudste oorkonden

gold van het zarathustrisch geloof, de eerste roepstem tot her-

vorming
— maar men beschouwde ze nu als machtige helpers

en beschermers, verpersoonlijkte ze als hemelwezens waaraan

de vrome zijn persoon en lichaam, gebeente en levenskracht,

verstand, ziel en fravasi, in éen Avoord alles moest wijden.

Als de kern van de staota-yesnya en daarvan niet wezen-

lijk verschillend, zijn zij ratu-khsathrdo^ heerschers over de

heilige tijden en heeren, het voornaamste dus in den eere-

dienst, en daarom spijze voor den geest, voedsel voor de

ziel en onderpand van hemelsch loon. Vandaar tot het

dogma, dat zij scheppingen der eerste wereld en eindelijk

zelven medescheppers der vernieuwde wereld zijn, is maar

éene schrede ^). En wat hier op de oude teksten wordt toe-

gepast breidt men weldra, met niet minder overdrijving,

ook tot de jongere uit. Het wordt een formalisme, een

afgoderij van de letter, zooals men die bijvoorbeeld in de

scholen van den Atharvaveda aantreft, en die in dezelfde

mate toenam als het recht verstand der oude oorkonden

afnam. Hoe weinig men die begreep blijkt bijvoorbeeld uit

den straks genoemden Commentaar op de heilige gebeden ^),

die niets uitlegt en slechts theologische vernuftspelingen

bevat. Slechts een enkele maal doet een zuiver religieuze

^) Zie Yt. 3, 5 eu Fragm. Westerg. IV.

^) Delta anhms paouruyêhê — frdSem vasna ahüm dathdna. Zie Ys.

54, 2 en de geheele Ha 55. Het stuk is jong. Den gathischen instru-

mentalis axdebis gebruikt de schrijver zelfs als indeclinabile voor astï

of astan, „gebeente".

==)
Ys. 19-21. Baghan-Yast.
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gedachte weldadig aan, zooals de uitspraak ^), dat een

gebed dan alleen kracht heeft, wanneer het met de innigste

overtuiging gesproken wordt. Maar uitspraken als deze

zijn zeldzaam.

Intusschen, het dogma van de goddelijkheid der heilige

schriften verleende aan de Atharvans hun groot gezag. Zij

alleen kenden ze. Zij alleen waren meesters van dat schep-

pende, demonen-vernietigende woord, zij
de tolken der god-

delijke openbaring, wier heerlijkheid de hunne was ^).

15. EERDIENST.

Het behoort niet tot het plan van dit werk, noch tot het

eigenlijk onderwerp van dit Hoofdstuk, of een uitvoerige,

of zelfs maar een volledige, schoon kort saamgevatte

beschrijving van den zarathustrischen eerdienst te geven.

Wij moeten daarvoor naar andere werken verwijzen ^). Al

wat wij zullen pogen is, het historisch standpunt en het

karakter te bepalen van den eerdienst, zooals het jonger

Avesta dien leert kennen.

Het historisch standpunt van den avestischen eerdienst

is hetzelfde als dat van den Veda, dat wil zeggen, het

Soma-Haoma-offer is hier zoowel als daar het offer bij uit-

nemendheid. Van andere offers wordt wel gesproken en zij

worden niet afgekeurd, maar ook slechts geduld. En altijd

zijn het oude, in zarathustrische yazata's herschapen of met

hen saamgesmolten goden aan wie deze offers gebracht

worden, en die ze brengen zijn vóor-zarathustrische koningen

') Ts. 21, 16.

°) De moeilijke vraag, hoe het komt dat het Avesta geen Magiërs

kent, de Atharvans wederkeerig noch in de Gatha's, noch in de oud-

perzische inschriften, noch bij Herodotus genoemd worden, terwijl

Strabo XV, 3, 15 iiayoi en TcvQca&oi. als synoniemen beschouwt, komt

later ter sprake.

^) Vooral Haug en Spiegel hebben in dit opzicht veel gedaan, en

niet het minst Darmesteter in de rijke aanteekeningen bij zijn vertaling.
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en helden, arische en niet-arische, een enkele maal Ahura

mazda zelf. Honderd hengsten, duizend ossen, tienduizend

schapen was het staand getal voor deze dierenoffers, die

dan op de toppen van de hoogste mythische bergen geslacht

werden. Eens belooft Ahura Mazda door Nairyó sahha aan

Mathra speiita, wanneer hij al de door Anra mainyu geschapen
ziekten wil genezen, duizend paarden en evenzooveel kamee-

len, bruine ossen zonder gebreken en klein vee, die dan

weder, door Airyaman aangebracht moeten worden ^). Al

die offers hebben ten doel iets van de godheid te verkrijgen,

wat in een gebed wordt geformuleerd. Wij zagen reeds dat

de aangeroepen godheid al die wenschen steeds verhoorde,

behalve waar 't vijanden van 't arische volk waren die ze

slaakten ^). Of het holokausten waren, zooals die waarvan

Xenophon, als bij de Perzen in gebruik, spreekt ^), dan wel

reusachtige offermaaltijden, wordt niet gezegd, maar duidelijk

zijn het de echt-arische offers van den ouden tijd, de

parallelen der suovetaurüia, waarbij de paarden of de

kameelen de zwijnen vervangen. Intusschen, hoewel de

Avestaschrijvers deze offers niet afkeuren,
—

waarschijnlijk

omdat zij
niet dorsten, omdat ze zeker bij den adel nog in

gebruik en bij 't volk geliefd waren —
zij zorgen toch

steeds duidelijk te doen uitkomen, dat zij sinds de zara-

thustrische hervorming voor het haoma-offer moeten wijken.

Zoo slachten de beide broederparen, de Ariërs Vistaspa en

Zairivairi en de Anariërs Arejataspa en Vafidaremaiui

dierenoffers voor Anahita, om haar hulp in te roepen bij

't verslaan hunner vijanden, maar Zarathustra brengt haar

een haoma-offer, in de hoop dat zij
hem zal bijstaan in 't

') Vend. 22, 1 vgg.

^) Eens heeft een schrijver dit vergeten, en ook de bede van een

Turaniër als verhoord voorgesteld.

*) Cyrop. VIII, 5, § 26 en verg. Maspero, Histoire ancienne, III,

593, n. 6.
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bekeeren van Vistdspa ^). Toch, 't werd reeds opgemerkt,
wist althans de dichter van den Hóm-yast nog zeer wel,

dat de Haomadienst niet oorspronkelijk in het Zarathustrisme

thuis behoorde.

Men heeft getwijfeld of de Mazdayasners een zoenoffer

kenden. Het Avesta heeft er maar éen voorbeeld van,

waarbij tot uitwissching van zekere onreinheid een slachting

van duizend stuks kleinvee wordt voorgeschreven. De inge-

wanden moeten aan 't vuur, de schouders aan de wateren

gewijd worden. Daarbij voede men het vuur met een

overvloed van welriekende houtsoorten, binde duizend

baresmabundels, wijde duizend plengingen aan de wateren,

met haoma en melk en hadh^naêpata ^}.

Bij het haoma-offer had de geheele heilige handeling

eigenlijk tweemaal achtereen plaats, de eerste maal ten

bate van den offeraar zelf, zoodat de levenwekkende kracht

van den drank dan alleen door hem werd opgenomen, de

tweede maal ten bate van de geheele natuur, symbolisch

voorgesteld door het baresman en de wateren. Het was dan

het mystieke wereldoffer en de geheele Yasna moest er bij

opgezegd worden, voordat men den haoma mocht drinken ^).

De grondidee der geheele ceremonie is het Leven. Alles

heeft betrekking op het levensonderhoud, ook de bijgevoegde

gaven, zooals het wijwater [zaothra], de melk {jiva), alleen

bij sommige offers, zooals die aan Anahita in gebruik, het

vleesch {myazdd), de vrucht van den granaat {liadhdnaêpatci}^

en zeker ook de offerkoekjes (draofid), toevallig in 't jonger

Avesta niet vermeld, doch waarop reeds in de Gatha's

werd gezinspeeld. Wat bij dit offer de aandacht trekt is

O Zie Yt. 5, 104-118.

^) Vend. 18, 69 vgg. en verg. daarbij de belangrijke aanteekeningen

van Darmestet'er. Zie ook over dergelijke ceremonies bij Indiërs,

Hebreen en Kaffers, Oldenberg, Rel. des Veda, 360 vgg.

^) Zie de voortreffelijke uiteenzetting van Darmesteter, ZA. I, p.

Lxxxii suiv.
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zijn eenvoud, men zou haast zeggen, zijn schraalheid. De

gaven, niet k.ostbaar, hebben als symbolen louter geestelijke

waarde. Het genot van den onsterfelijkheidsdrank moet den

offeraar deelgeven aan het goddelijk, hemelsch leven, en

heeft een mystieke uitwerking ook op de natuur en de

hemelmachten. Vandaar, dat men bijvoorbeeld melk wijdde

aan Ahurani Ahurahê, dat is aan Ardvi süra, opdat zij de

melk in de moederborst zou doen vloeien en reinhouden, en

omdat zij zelve de voedster der wereld is.

Het is een gemeenschappelijk maal. Want de rituëele

aanwijzingen stellen 't wel zoo voor, dat alleen de zaotar

eet en drinkt, en dit is ook ten slotte 't gebruik geworden,

maar de oude tekst, bijv. van Ys. 8, richt zich tot alle

mannen, en naar den Hóm-Yast werd ook door allen in

den gewijden haomaroes gedeeld. Beide, het drinken en

het eten waren zeer heilige handelingen. Ernstig worden

allen vermaand de gewijde spijze, de myazdakoekjes, waar-

diglijk te eten
•'),

omdat men er anders zeer treurige gevolgen

van ondervindt. Die dit niet doet en de sacramenteele

woorden van den priester niet vromelijk naspreekt, staat

met een yatu gelijk. Dat men zich nu ook de goden weer

als van ouds bij 't offermaal tegenwoordig dacht — een

voorstelling met de oudste echt-zarathustrische leer moeilijk

te rijmen
— kan wel als zeker worden aangenomen. Men

bezigde bij de offers nu „saamgebonden, in een bundel

vereenigde baresma-twijgen,
" maar het woord waarmee men

dit uitdrukt, dat de traditie althans zoo opvat, beduidt

eigenlijk „met uitgespreid baresman" ^), gelijk bij 't vedisch

offer het ku9agras werd uitgespreid als zetel voor de goden.

Elke offerhandeling begint met een noodiging en kennisgeving
aan een reeks van goden, wier namen systematisch geordend

') Ys. 8, 3-4.

^) Star, „strooien, neerleggen, uitspreiden", staretóbaresman. Vandaar

stairiS, leger, ligplaats.
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zijn, doch zóo dat altijd Ahura Mazda en de Amesa spenta's

voorafgaan ^). En men richt zich zelfs rechtstreeks tot hen

met de bede ^) :

Zet u neder bij ons offer,

wil toch komen ons ter hulpe,

veel geprezen,, wel geprezen
en met zaothra's goed beschonken!

Met welken eerbied het Vuur, van ouds voor alle Ariërs

en niet voor hen alleen heilig, ook door de Zarathustriërs

beschouwd en gepleegd werd, is bekend en ook reeds

vroeger gezegd. En de Atharvans van het jonger Avesta,

hoe hoog zij 't haoma-offer stelden, waren in de eerste

plaats vuurpriesters. Het vuur is het levensbeginsel van 't

heelal, het leeft in mensch en dier en plant ;
in den bliksem

daalt het uit den hemel op aarde neder
;
in Garó-nmane brandt

het voor Mazda's aangezicht, het is zijn zoon {Atar ahicrahe

maxddo intthro) en tevens zijn geest. Gaarne verdiepten

de priesters zich in bespiegelingen over de waarde der ver-

schillende vuren en trachtten zij ze daarnaar te rangschikken.

Maar het heiligste van alle vuren op aarde, het eigenlijke

offervuur, is het later zoogenaamde Bahr^mvuur, aldus

geheeten als de aardsche belichaming van dien genius der

overwinning, den dooder van den demon, Verethraghna, en

daarom de vertegenwoordiger van het hemelsche vuur onder

de menschen. Voor huiselijk gebruik of voor de uitoefening

van eenig bedrijf mocht het niet dienen ; daardoor werd

het verontreinigd. Maar 't was een verdienstelijk werk,

vuren die men daartoe gebezigd had naar dit reine vuur

te brengen, om ze te zuiveren, en de plaats waar dit geschiedde

heette de rechte plaats, ddityo-gdtu, het latere dad-gah. Het

*) De welbekende woorden nivaedhayerni JianMrayêmi, die, zoo al

niet rechtstreeks, althans middellijk een noodiging bevatten.

') Ys. 68, 9. Vgl. Catap. Brahm. 3, 4, 1 en 2 (Eggeling, SBE. XXVI),
waar.Soma als een gast bij 't offer wordt voorgesteld.
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heet saamgesteld uit 1001 vuren van 16 soorten. Zelfs de

menschelijke adem verontreinigt het. Het te blusschen is

doodzonde. Steeds onderhoude men het door hout en reuk-

werk. Nooit nadere men het, dan met den heiligen gordel

bekleed, 's Nachts vooral zij men waakzaam. In de eerste

nachtwaak roept het den huisheer, in de tweede den veld-

arbeider om hulp, maar in de derde richt het zich recht-

streeks tot Sraosa, om de menschen door het gekraai van

Paródars te wekken. Want dan verdringt men zich om het

te verzorgen, wel wetende dat die hier de eerste is, ook

het eerst den hemel ingaat. En Atar beloont die zorg met

rijken zegen, en waarheen zijn vlammen waaien en zijn

geuren stroomen doodt hij duizenden van daêva's. Naar

't schijnt stonden al die vuuraltaren in de open lucht, en

zeker is er in 't Avesta nooit sprake van tempels ^).

Natuurlijk hadden de zarathustrische priesters de heilige

tijden ten behoeve van den cultus nauwkeurig vastgesteld. Het

Avesta kent eigenlijk slechts twee seizoenen, een zomer van

zeven, een winter van vijf maanden, ofschoon de latere ver-

deeling in vier jaargetijden reeds doorschemert. Onafhan-

kelijk daarvan werden jaarlijks zes groote feesten [ydirya)

gevierd, waarvan vijf althans, naar 't schijnt, oude landbouw-

feesten waren. Men bracht ze, evenals het zesde, het zielen-

feest van de vijf laatste dagen des jaars en de vijf schrik-

keldagen, met de zes scheppingen van Ahura Mazda in

verband. Voor de maanden hadden de Zarathustriërs meest

andere namen dan de oude Perzen, welke laatste bij dezen

*) En dit is te opmerkelijker omdat de werktuigen die de vuur-

priester voor den eerdienst noodig heeft in Vend. 14, 7 nauwkeurig

worden opgesomd; daarna in § 8 alles wat liij behoeft tot aanmaken

en onderhouden van het vuur en het bereiden van het hout waarmee

't gevoed wordt j eindelijk in § 9 allerlei vaten en andere voorwerpen

bij 't haomaoffer vereischt, met de astra en paitiddna, de gaoidhi of

vleeschpot, de khrafstraghna, om de onreine dieren te dooden, de

sraoSo-earana, waarmee de overtreders gestraft werden, enz.
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althans nog in de eerste jaren der regeering van Darius

Yist^spa's zoon in gebruik waren. Alleen die van 16 Novem-
ber tot 16 December was bij beide aan het vuur gewijd ^).

Elke maand van 30 dagen was naar de maanfazen in drie,

doch voor den gewonen cultus in vier weken, twee van 7,

twee van 8 dagen, verdeeld. De eerste week behoorde aan

Ahura Mazda en de Amesa speöta's en de eerste dag van

elke volgende week was evenzeer aan den grooten God

gewijd, doch dan als schepper van den grooten genius dien

men op den volgenden dag aanriep. Deze voorname yazata's

waren Atar, Mithra en Daêna. De laatste dag der maand

behoorde aan het oneindige, zelfgeschapen Licht. Opmerking
verdient nog, dat op de AmeSa spenta's der eerste week

de oude natuurgeesten: vuur, water, zon, maan, Tistrya als

vertegenwoordiger der sterren en Geus urvan, daarna eerst

in de derde week meer gepersonifieerde mythische yazata's

volgen ^). Ook het etmaal was 's zomers in vijf, 's winters

in vier deelen gesplitst, die weer elk hun eigen goden en

heiligen hadden en wier hoofdbeschermers in opklimmende
reeks de vijf geniën van het huis, het dorp, het gewest, het

laiid en de geheele zarathustrische gemeente waren ^). Het

hoofdoffer had op den middag plaats en daarbij werden de

twee groote vuurgeesten Asa vahista en Atar vooral aange-

roepen.

Dat bij de offerhandeling heilige teksten deels opgezegd,

deels gezongen werden, spreekt van zelf. De Yasna is de

eigenlijke liturgie, waarvan de oude Staota yêsnya de kern

*) OP. dthriyddiya, Av. dthro, de babyion.
—liebr. Mslev. Zie een

vei'gelijkend overzicht bij Justi, GescMchte Irans in Geiger u. Knhn's

GR. d. iran. Fliilolog. II, 427 f. nt. 8, en vergel. verder Justi, „Die

altpersischen Monate" in ZDMG. LI, 233 ff. J. Oppert, „Der Kalender

der allen Perser," in ZDMG. LII, 259 ff. De opvolging der oud-

perzische maandnamen is niet geheel zeker en van drie maanden zijn

de namen onbekend.

^) Zie Siroza I en II. Den eenvoudigsten vorm vindt men Ys. 16, 3—6,

^) Voor de bijzonderheden zie men Darmesteter ZA. I, p. 32 suiv.

II. 20
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vormt, en om deze heen heeft men eenige yasts en andere

teksten gegroepeerd, waartusschen bij plechtige gelegenheden

de karde's van den "Vispered en de fargards van den

Vendidad gevoegd werden. Deze rangschikking vindt men

in de Yendiddd-sÉ,de. De Yasts behooren daar niet toe,

maar zij werden toch zeker gezongen ter eere van de yazata's

waaraan zij gewijd waren. Zoowel de jongere Yasna als de

Vispered bevatten reeksen van die noodigingen en aanroe-

pingen der yazata's waarvan reeds sprake was. De orde

waarnaar ze gerangschikt zijn verschilt wel, maar niet veel.

Gewoonlijk gaat Ahura Mazda, de schepper van alle goede

gaven en Heer der hemelsche geesten vooraf, meestal gevolgd

door Zarathustra met alle reine geesten der aarde, waarbij

dan zijn fravasi, zijn heilzame woorden, zijn leer, zijn geloof

(varend) en zijn overlevering (tkaêsd) gevoegd worden ^). Met-

tertijd werd alles een voorwerp ,
van vereering. Met de oude

natuurgeesten en de zarathustrische yazata's vergenoegde
men zich niet meer. Daarbij kwamen nog, met hemelsche

voorwerpen, zooals de Ginvatbrug, het Gar6-nm4na met het

pad dat er heenleidt, ook alles wat bij den offerdienst behoorde,

het houten en het ijzeren mortier waarin de haoma gestampt

werd, de kop (tasta) met wijwater, het rund^rhaar dat het

verspillen van het heilig vocht moest voorkomen, tot zelfs

de nietigste voorwerpen toe. Daarbij voegden zich de heilige

teksten, van de oude gebeden en gMha's af, tot alle deelen

der Schrift en de jongste hoofdstukken toe, de zarathustrische

vraag, het gezang, het reciet, het offeren zelf. Natuurlyk

kon dit eerst geschieden, toen niet alleen de samenstelling

der teksten, maar ook hun rangschikking als fragmenten
eener rijkere letterkunde reeds tot een vèr verleden behoorde.

De mazdayasnische eerdienst staat hier geheel op het mystiek-

])antheïstisch standpunt van den Atharvaveda. Het offer

was niet meer een zuiver religieuze handeling, bestemd om

^) Zie o. a. den aanhef van Ys. 16.
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in de gemeenschap van de Godheid en de haar omringende
hemelwezens te komen, hun nabijheid te zoeken, hun genade
en zegen te verwerven, maar een magisch bedrijf, waardoor

men macht verkreeg over de booze geesten der duisternis

en die afweerde. Aan alles wat tot. dien ritus behoorde,

de onbeduidendste voorwerpen, het priesterlijk gebaar, vooral

de gezangen en spreuken, het mathra spenta, de namen en

eeretitels der yazata's, in de eerste plaats natuurlijk die

van Ahura Mazda, werd een tooverwerking toegeschreven,

waartegen niets bestand was ^). Het Zarathustrisme staat

in dit opzicht zeker niet alleen, maar tot welke onnoozel-

heden een godsdienst, als hij zich eenmaal in die richting

beweegt, kan afdalen, getuigt een gesprek tusschen Zara-

thustra en Frasaostra, wat op verwant gebied alweer her-

innert aan het kindsch geworden mysticisme van den Athar-

vaveda ^).

Hoe het mogelijk was, dat een religie, gesproten uit een

ethische hervorming, uitgaande van voor den tijd van haar

ontstaan merkwaardig verheven beginselen, een religie, wier

betrekkelijk zuivere zedewet wij weldra zullen leeren kennen,

zoo diep kon zinken, schijnt moeilijk te verklaren. Zij is

trouwens niet het eenig voorbeeld in de geschiedenis van

zulk een ontaarding. Allerlei oorzaken hebben daartoe

saamgewerkt. Vooreerst haar verbreiding onder verschillende

stammen, die de nieuwe leer wel wilden aannemen, maar

hun oude goden en eerdienst niet gaarne geheel wilden

^) Men denke aan den eersten Yast en de nieuwe reeksen van

Mazda's namen, waarmee die tot tweemaal toe werd aangevuld. Vergelijk

Khórdad-Yast 8: „de namen der Amesa spenta's negenmaal herhaald

slaan hen terug; geslagen zijn de Karapan en zijn gebroed. Hun ras

en kinderen zijn dood." De volledigste verheerlijking van het mathra

speïïta, met een opsomming van alle booze wezens en zaken die er

door getroffen werden, vindt men in den Ardabehist Yast § 5 en volgg.

^) Ys. 71 (Sp. 70). Het stuk is zeer jong, blijkbaar opgesteld door

iemand die de taal niet recht meer verstond. Bovendien is het sterk

geïnterpoleerd met stukken die er geheel niet toe behooren.
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opgeven, zoodat men zich genoodzaakt zag een compromi»
te sluiten en die oude godheden in zarathustrische yazata's

om te scheppen. De meeste godsdiensten verliezen aan

reinheid wat zij winnen aan uitgebreidheid van haar heer-^

schappij. De heerlijke ontwikkeling van den mozaïschen

godsdienst is niet weinig bevorderd door de vernederingen

die het volk van Israël onderging en door de inkrimping
van de natie tot een gemeente. Maar de mazdayasnische,.

nog zuiver in de dagen toen hij vervolgd werd en besloten

was in een kleinen kring van getrouwen, moest wel ver-

wereldlijkt worden toen hij de staatsgodsdienst werd van

een machtig wereldrijk, welks politiek meebracht de gods-

vereeringen der onderworpen volken te ontzien. Daarbij

komt nu de invoering van den Haomadienst, waarvan het.

jonger Avesta getuigt, en die een aantal superstities met

zich bracht. Doch de hoofdoorzaak ligt daarin, dat d&

hervorming zelve niet doortastend genoeg was geweest. Zij

had vooreerst niet gebroken met den natuurdienst, aan het

vuur en de wateren bijvoorbeeld hun hooge plaats in de

religieuze vereering gelaten. Zij had zoodoende aan de

stoffelyke elementen een heiligheid blijven toekennen, weinig

overeenkomende met de geestelijke natuur van Ahura Mazda

en zgn staf. In dien staf zelf had zij
de oude godin der

aarde Aramati en de geniën der hemelsche spijs en drank

toegelaten nevens zuiver ethische wezens als Vohu mand-

en A§a, en Aramati of de wateren zelfs tot gemalinnen
der hooge godheid verklaard. Wel was voor de hervormers

zelven het vuur eigenlijk Mazda's heilige geest, Aramati de

rechte vroomheid, en wilden zij
de genieën der elementen, niet

deze zelven vereerd zien, maar het volk kon dit subtiele

onderscheid niet maken. Bovendien, zij waren te zeer

geneigd de abstracte begrippen een zekere persoonlijkheid

te geven. Voor den aandachtigen lezer zijn de trawanten

van Ahura in de G^tha's nog weinig gepersonifieerde denk-

beelden. Maar zij waren het nog te veel. Toen het besef
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van hun eigenlijke beteekenis verloren ging, werden zij goden,
onder Mazda staande, maar toch met hem heerschend. En
^;oo openden Atar en Airyaman en Armaiti de deur voor

Mithra, Nairyó sanha en Tistrya, Haurvatat en Ameret^t

voor Haoma, de Wateren voor Anahita, de handhaving
van de heiligheid des Vuurs voor al de riten en praktijken

van den animistisehen vuurdienst.

16. DE EELIGIEUZE ZEDEWET.

Meermalen wordt in hooggestemde bewoordingen gespro-
ken van de Daêna^ die in den cultus zelfs tot een der

voornaamste yazatas is gepersonifieerd. Men heeft het opge-
vat als »Wet," anderen vertalen het „Godsdienst". Beide

denkbeelden liggen er werkelijk in opgesloten, het is „de

religieuze zedewet". In 't Avesta heet zij de ahurische,

zarathustrische, mazdayasnische i). Zij heeft de macht alle

zonden weg te nemen, niet door vergeving der zondaars,

maar door ze te bestrijden. Voor den vromen {asavan)

wischt zij alle slechte gedachten, woorden en daden af,

gelijk een sterke zuidenwind de ruimte schoonveegt ^). Syno-
niem en wezenlijk niet van de daêna verschillend is het

JDdtem vidóijüm xarathustri, de tegen de daêva's gerichte

zarathustrische wet, waarvan 't ook heet, dat zij zooveel

beter, grooter en schooner is, dan alle andere woorden, als

de hemelzee Yourukasa de zeeën, een stroom de beken,

de boom de struiken overtreft ^).

^) Vend, 2, 1. 3, 41 en passim.

^) Vend. 3, 42. De formule , gedachten, woorden en daden", zoo

onophoudelijk in 't Avesta herhaald, is toch niet alleen aan de Zara-

thustriërs of zelfs aan de Iraniërs eigen. Iets dergelijks althans vindt

men zoowel in jongere vedlsche geschriften als bij de Buddhisten. Zie

A. Weber, Indische Stréifen I, 209 en vgl. H. Brunnhofer, ürgescMchte

der Ariër, I, 192 ff.

^) Vend. 5, 22—25.
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Naast die verheerlijking van de daêna en haar macht

staat een andere, eenigszins zonderlinge beschouwing, die

er niet geheel mee overkomt. Volgens deze doet de mazda-

yasnische wet wel alle zonden te niet wanneer men haar

aanneemt, de zonden namelijk die men vóór dien tijd heeft

gepleegd, maar heeft men haar eenmaal erkend, dan kunnen

de overtredingen die men begaat slechts door langdurige

en omslachtige boetedoeningen of door boetgelden worden

verzoend, en dan zijn er zelfs misdaden, die wel den daêva-

dienaar bij zijn bekeering kwijtgescholden, maar den maz^a-

yasnan nooit vergeven worden, 't Is als een premie op het

aannemen van het zarathustrisch geloof. Men ging natuur-

lijk uit van de gedachte, dat die de wet kende beter behoorde

té weten dan degenen die de daêva's aanhingen en dus,

tenzij dat ze zich bekeerden, tot de opstanding hun prooi

zouden worden. En die de wet had aangenomen, was aan

haar gebonden.
De geheele ethiek van het jonger Avesta wordt beheerscht

door het feit, dat de godsdienst dien het predikt allereerst

de wijding is van 't gezeten leven van akkerbouwers en

veehoeders, en dat het daarom den daêvadienst als de religie

van roofzieke nomaden met zijn doemvonnis treft ^). De
landbouw is de ware cultus der heilige moeder-aarde. Behalve

de aan den zuiveren eerdienst gewijde plaatsen ^) zijn drie

andere haar 't welgevalligst, namelijk die waar de vrome

een volledigen huisstand met heilig vuur ^) en overvloed

heeft gevestigd, die waar hij 't meeste koren, voeder en

vruchtboomen doet groeien en waterlooze plaatsen besproeit.

^) Zie Vend. Farg. 3.

°) Opmerkelijk, dat hier alleen van de vereering van Mithra en Rama
hvastra gesproken wordt. Om den laatsten, den god der goede weiden

is het te doen,

^) Vend. 3, 2 vg. atliravat. De traditie en haar volgers vatten dit

op als ,met een priester"; maar dat zou aihravavat zijn, en bovendien

had iemand in zijn huis geen atharvan noodig.
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vochtige drooglegt, en waar het meeste groot- en kleinvee

geboren wordt ^). Daartegenover staan de plaatsen die de

aarde het minst aangenaam zijn ;
vooreerst natuurlijk de

ingang der hel bij den bergrug Arezura, waar de daêva's

samenkomen
;

dan die waar menschen- en hondenlijken

begraven zijn, dakhma's zijn opgericht, holen van Anra

mainyu zich bevinden en waar de vrome met vrouw en

kroost den dorren weg der ballingschap ^) wordt opgevoerd.

Waaruit dan weder de verplichting voortvloeit om lijken

op te graven, dakhma's en ahrimanische holen te vernielen,

en vooral veel graan en veevoeder te verbouwen, vrucht-

boomen te planten voor besproeiing en drooglegging te zor-

gen en den vromen landbouwer, waar 't noodig is, te onder-

steunen ^).

Tusschen deze bepalingen en voorschriften is reeds oudtijds

een merkwaardige lofrede op den landbouw ingevoegd, die

hier en daar vrij duister is, doch wier algemeene zin vast-

staat ^). De aarde, braakliggend of onbebouwd, wordt ver-

geleken met een schoone jonge maagd, die een man ver-

langt en dan met den geliefde vereenigd een zoon baart.

Zoo geeft zij overvloed aan dien die haar vlijtig bebouwt,

maar die haar verwaarloost moet zijn brood bedelen en

*) Vend. 3, 4. va anctpem ai dpem Icerenaoüi, va apem ai andpem k".

ISTog een vijfde plaats wordt genoemd, namelijk die, waar de kudden

het meest urineeren (niet, met Darmesteter: „font Ie plus d'engrais"),

't Is een zinspeling op de heiligheid der koe-urine, een oudarische

voorstelling.

^) Vend. 3, 11 varaithtm pantclm, letterlijk „het verkeerde pad",

naar de vernuftige en zeker juiste verklaring van Darmesteter. De

juistheid blijkt uit het parallele gebod Vend. 3, 34 en 35. Vgl. ook

Farg. 19, 26 en het boven blz. 280, nt. 2 daarover gezegde. Spiegel

denkt hier ten onrechte aan de jammerklachten voor de dooden, bij de

Semieten in gebruik.

^) Over de dakhma's later. Ahrimanische holen, garedha's, zijn

Avaarschijnlijk holen van onreine dieren, slangen enz.

') Vend. 3, 24-33.
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leven van den afval van de tafels der rijken. Graan

zaaien is de mazdayasnische daêna voeden en bevorderen.

Want toen het graan geschapen was werden de daêva's

onrustig, en hoemeer het opwies, des te ellendiger voelen

zij zich en waar de volle halm zich vertoont verdwij-

nen
zij ^).

De zarathustrische godsdienst naar 't Avesta is dan ook

geen godsdienst van vasten en onthouding, en de hoogere

rangen van Magiërs, waarvan vermeld wordt, dat
zij zich

sommige of alle vleeschspijzen ontzegden, hebben daarin

een vreemd element gebracht, of behoorden althans tot een

andere sekte. Om te doen wat het Asa voorschrijft heeft

men welgevoede mannen noodig, sterk genoeg om het land

te bebouwen en kloeke zonen te telen ^). Vrijwillige armoe,

ongehuwde staat, bedelend rondzwerven, zelfkastyding zijn

daarom niet slechts aan dezen godsdienst vreemd, maar

worden er door veroordeeld. De gehuwde, de huisheer en

huisvader, de rijke, zij staan allen vèr boven de ongehuw-

den, boven hen die noch huis noch kinderen bezitten, boven

de armen. Zeer schoon heet het nog in een later geschrift :

„Bij ons is het houden van vasten dit, dat wij vasten van

zondigen met onze oogen en tongen en ooren en handen

en voeten .... datgene wat in andere godsdiensten vasten

is door niet te eten, is in onzen godsdienst vasten door

') Het bekende rijmpje Vd. 3, 82. Het bevat te veel onbekende

woorden, om het letterlijk te vertalen. Maar de zin komt neer op 't in

den tekst gezegde.

^) Zie het mathra dat men van buiten moest leeren: „hij die niet

eet heeft geen kracht voor 't asa, geen kracht tot den akkerbouw,

geen kracht om zonen te telen." »Alle levende wezens," zoo voegt de

tekst erbij, „leven door spijs, zonder spijs sterven zij." Zie ook Vd.

4, 47 (Sp. 130) vgg. Het woord magavan, hier tegenover den gehuwde

gesteld, magavo—fravakhsó, is geen Magiër, maar volgens de vernuftige

conjectuur van Darmesteter „1'homme vierge", De Pehlewi-vertaling

glosseert: „die geen vrouw heeft", „die leeft in onthouding".



DE RELIGIEUZE ZEDEWET. 313

geen zonden te bedrijven" ^). Geheel in den geest van

't Avesta trouwens. Daarmee hangt samen, dat de zuinig-

heid zeer wordt aanbevolen. Wat door besmetting onrein

geworden is, schaadt alleen de geloovigen. Onreinen en

ongeloovigen kunnen 't zich gerust ten nutte maken. Want
Ahura Mazda gedoogt niet, dat iets wat nog maar de gering-

ste waarde heeft, verspild worde ^).

De hoofddeugden in de mazdayasnische zedewet aanbe-

volen zijn dan ook juist die, welke een vlijtig volk van

akkerbouwers bovenal waardeert : werkzaamheid, waakzaam-

heid, mededeelzaamheid jegens geloofsgenooten, eerlijkheid,

trouw en kuischheid. Vroeg opstaan is een noodwendig
vereischte in 't landbouwbedrijf, en vandaar de hooge eer

bewezen aan den haan, Paródars ^), den Sraosapriester, zoo-

als men hem noemt, omdat hij 's morgens de geloovigen

wekt. Dit wordt dan wel gemotiveerd door de zorg van

't heilige vuur, dat driemaal 's nachts om voeding roept, en

de priesterlijke bespiegeling maakte wel den slaap, in de

G^ha's nog door Ahura mazda gegeven, tot een schepping
van Anra mainyu, achtte het ook veel heiliger den ganschen

nacht gebeden en heilige spreuken te prevelen dan rustig te

slapen ;
maar men kan zeker zijn, dat dit latere reflectie is en

de eischen der praktijk de ware grond waren van 't gebod.

Mededeelzaamheid was men alleen aan geloofsgenooten *)

verschuldigd. Maar hun, 'tzij broeders, 'tzij vrienden, mocht

men dan ook niets weigeren, noch geld, noch onderwijs,

^) Sad-der, 83. Vgl. Hyde, Rel. vet. Persarum, 25. Darmesteter

ZA, II, 46.

') Vd. 5, 57 vgg.

*) Vend. 18, 13 vgg. Pavódars is de heilige naam van den haan,

„de opwaarts ziende", ongeloovigen noemen hem in hun slechte taal

kahrJcatds. Justi denkt aan Jcahrka + tan, „de kam uitstrekkend" en

vergelijkt Skr. krJcavdka, „haan". Zou 't niet veeleer, evenals dit,

althans ten deele een onomatopoeïon zijn? 't Moet een oneerbiedig

woord wezen.

*) Vend. 4, 41, hdmo-daena.
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zelfs geen vrouw. De stem van den arme, dien men onge-
troost wegzendt zonder hem zelfs een afgedragen kleed te

gunnen, klinkt als een luide aanklacht door 't gansch heelal

en bereikt den troon des Alwijzen,

Uitvoerig en streng is de wet op het punt der eerlijkheid

en der trouw aan afgelegde beloften. Die zijn schuld niet

afdoet, een dief is hij, die roof pleegt aan zijn schuldeischer ^).

Men heeft allerlei contracten, een eenvoudige gelofte, een

overeenkomst bij handslag, of eene waarbij een schaap, een

rund, een mensch of een stuk goud in pand was gegeven.

Maar men is verplicht ze alle nauwgezet te houden. Slechts

zijn de straffen zwaarder, naarmate de gelofte plechtiger

gestaafd is. Zelfs de nabestaanden zijn solidair aansprakelijk,

volgens de wet zelfs duizend jaren lang ^).

Is dit laatste een overblijfsel van het oude recht, in het

zarathustrisch stelsel opgenomen, ofschoon het daarin eigenlijk

niet paste, hetzelfde moet gezegd worden van de proef met

kokend water, het eedwater, waartegenover niemand zijn

schuld zou mógen loochenen, zonder de zwaarste straf te

beloopen. Het was een ordalie uit den animistischen tijd ^).

Trouwens, dergelijke ordaliën vindt men in alle wetten der

oudheid, zelfs in die van Israël. Wij zagen reeds hoe de

goede trouw en waarheidsliefde onder Mithra's opzicht

stonden, zoodat een bedrieger mithrodruhhs heette.

Allerlei vormen van ontucht worden in de wet met zware

*) Zie het memoriaalvers Vend. 4, 1. Nairê nemanhente, de man
die uitgeleend heeft; ha'nanha, 't zij nom. s. van haxaiilian, „roover",

't zij instr. s. van liaxanh, roof.

') Vend. 4, 5-10.

") Vend. 4, 46; 54 en 55. Het schijnt een oplossing van zwavel en

gesmolten goud (?) geweest te zijn (saoketitavaümi, met Darmesteter

als zwavel op te vatten). Of het kokend {vithuSavaifim), zooals Justi

wil, moest gedronken worden, dan of dit woord, met Darmesteter, als

„het wetende" moet vertaald worden, d. w. z. het eedwater waardoor

de zaak aan 't licht komt, blijft onzeker.
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straffen bedreigd. De bepalingen op dit stuk getuigen van

kieschheid en menschelijkheid en van eerbied voor 't leven

van het kind. Afdrijving der vrucht en kindermoord, bij

zooveel oude volken weinig geteld, zijn streng verboden.

De vader is verplicht de ongehuwde moeder te onderhouden

totdat het kind geboren is, en dan voor 't kind te zorgen

tot het zevende jaar. Met afschuw spreekt de wet van de

ontuchtige vrouw, die vromen en onvromen, mazdayasnans
en daêvayasnans, schuldigen en onschuldigen naloopt. Haar

blik doet de natuur verwelken en het stond ieder vrij haar

te dooden. De ontucht, Jahi, is de geliefkoosde dochter

van Anra-mainyu ^).

Vreemd schijnt het, in een wet, die zoo hooge waarde

hecht aan kuischheid, een vorm van huwelijk aanbevolen

te zien en zelfs als den heiligsten beschouwd, die, naar het

zedelijk bewustzijn van zoo goed als alle beschaafde volken,

de ergerlijkste bloedschande is, namelijk het huwelijk tusschen

de allernaaste verwanten, broeder en zuster, ouders en

kinderen zelfs, de hvaêtvaclatha. Het woord komt slechts

enkele malen in 't Avesta voor, doch altijd slechts als

adjectief. Niettemin hebben daarin de oudste commentatoren

en vertalers, evenzeer als de meeste europeesche geleerden,

dat verwantenhuwelijk gezien. Zeker is het, dat zulk een

echtverbintenis bij de Iraniërs, met name bij de Achaemeniden

niet ongewoon was, en onwraakbare getuigenissen bewijzen

dat het later althans door de Magiërs werd aangeprezen.

Maar er is niet het minste bewijs dat het woord voor de

Avesta-schrijvers alreeds deze beteekenis had, en men
moet zelfs de plaatsen eenig geweld aandoen om het er

in te kunnen lezen. Men kan dus gerust zeggen, dat het

*) Voorschriften en verbodsbepalingen, het geslachtsleven betreffend,

vindt men vooral in de 15e en 16e fargards van den Vendiddd. Zie

ook 18, 62 (Sp, 124) en 66 (Sp. 133) vgg. Tegen andere sexuëele

afwijkingen, o. a. de paederastie, die de Perzen volgens Herodotus van

de Grieken geleerd hadden, Farg. 8, 26 (Sp. 74 vgg.).
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Avesta het huwelijk tusscheu de naaste verwanten niet

aanprijst ^).

17.. DE EEINHEIDSWETTEN.

De mazdayasnische wet is echter niet louter ethisch,

raaar een religieuze wet, waarin groot gewicht wordt gelegd

op die geboden die uit haar dualistische grondgedachte

volgen. Evenals alle soortgelijke wetten der oudheid maakt

zij eigenlijk geen onderscheid tusschen zuiver zedelijke en

sacrale voorschriften, en de onderscheiding van rein en

onrein in beiderlei beteekenis, is hier nog scherper geteekend
en zorgvuldiger uitgewerkt, dan ergens elders. Zoo staan

bijvoorbeeld als
'

groote zonden op éene lijn : bedrog, moord

van een geloovige en begraven van dooden ^). De geheele

wereld is, naar de zarathustrische voorstelling, in twee

^) Een heldere uiteenzetting van het vraagstuk, met aanvoering van

de rijke literatuur over dit onderwerp, vindt men bij Darmesteter,

ZA. I, 126 suiv. Hijzelf is van oordeel dat het Avesta het latere

Jwaêtvadatha-h.uwe\i]k niet kende, maar dat men het er door zekere

logische consequentie uit heeft afgeleid. Terecht verwerpt hij. Études

iraniennes, II, 37 de door Geldner voorgestelde etymologie hvaêiu-

vadatha, wat letterlijk „verwanten-huwelijk" beduiden zon. Mijn over-

tuiging boven uitgesproken sluit zich aan bij die van D. D. P, Sanjana,

Next-of-lcin Marriages, Lond. 1888, H. Hübschmann, „üeber die persische

Verwandten-heirath" in ZDMG. XLIII, 308 ff. en anderen. G. W.

West, Pahlavi Texts II, SBE. XVIIT, 389—430 bewijst dat in de

Pehlewigeschriften de Ichvêtük-das heilig geacht werd en dat zij ook

zeker in praktijk is gebracht. Maar hij geeft toe (p. 427) dat de

Parsis volkomen gerechtigd zijn te gelooven, dat hun godsdienst dit

gebruik oorspronkelijk niet heeft bekrachtigd. De plaatsen van 't

Avesta, die hier in aanmerking komen, zijn Ys. 13, 28; Visp. 3, 18;

Gah 4, 8; Vist. Yt. 17. — Vend. 8, 35 vg. is geïnterpoleerd.

°) Vend. 3, 41 vg. „De onverzoenlijke daad" en „de moeilijk te

boeten schuld", derezdno-pereiem-pdrem (Darmesteter: „la pire usure")

kunnen tot beide kategorieën behooren. In het gesprek van Sraosa

met de Drukhs, Vend. 18, 30 vgg. vindt men zeer sterke voorbeelden

van zulk een verwarring.
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vijandige kampen verdeeld. De geloovige zie dus nauw-

lettend toe, dat hij door de booze scheppingen van Aiïra

mainyu niet besmet worde. Zijn geheele leven moet een

strijd tegen den Booze en zijn rijk zijn. Aarde, water en

vuur, waaraan bijzondere heiligheid wordt toegekend, houde

hij rein van allen smet. Waren er, die aan deze heiligheid

twijfelden, of was het alleen de behoefte aan casuïstiek,

die theologen de vragen deed opwerpen : indien iemand

verbrandt of verdrinkt, zijn dan vuur en water niet schuldig

aan zijn dood? En als Ahura Mazda het laat regenen op

lijken, dakhma's en andere onreine voorwerpen verontreinigt

hij zelf dan het water niet? Men redde zich gemakkelijk
door den dood der ongelukkigen aan den demon Astó-vidhotu

of aan den ahrimanischen Yayu, of eenvoudig aan 't

noodlot {halihta) toe te schrijven. En tot oplossing der

andere moeilijkheid diende de voorstelling van de reiniging

der wateren in de zee Püitika, voordat zij
tot de hemelzee

Vourakasa terugkeerden. Toch bleef het streng verboden

een veld te besproeien of te bezaaien, waar het lijk van

een mensch of een hond had gelegen, dan nadat het zorg-

vuldig gereinigd was *). Een begraven lijk moet binnen 't

jaar ontgraven worden
;
die er twee jaren mee wacht begaat

een onverzoenlijke zonde ^). Nog erger is 't een lijk te

verbranden. Die dat iemand ziet doen, heeft niet alleen

het recht, maar is verplicht hem aanstonds te dooden en

het vuur te verspreiden. Hoe men het voor eenig bedrijf

gebezigde vuur moest reinigen in den dad-gah, werd reeds

gezegd.

De verdeeling der dierenwereld in reine en onreine is

bij de volken der oudheid, vooral bij barbaarsche en onbe-

schaafde, volstrekt algemeen. In den avestischen godsdienst

zijn zij gesplitst in scheppingen van Ahura Mazda en van

^) Vend. 6, 3 vgg.

^) Vend. 3, 36-42.
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Anra mainyu. Het uitroeien van deze laatste is een gods-

dienstige plicht *), het doodeh der eerste op zware straffen

verboden. Voor de dieren die den mensch tot spijze dienden

schijnt een uitzondering te zijn gemaakt, en bij de offers

aan sommige yazata's slachtte men paarden, kameelen,

runderen en kleinvee.

. De reden, waarom sommige dieren zoo heilig, andere

onrein zijn, is niet altijd duidelijk. Boven alle dieren staat

de hond. Levend of dood is hij geheel gelijk aan een

mensch. Nauwkeurige voorschriften worden gegeven voor

zijn bescherming, verzorging, welzijn ^). Zware zonde is

het hem in iets te kort te doen, laat staan hem te dooden.

De egel en „de otter ^), die men ook voor honden hield,

zijn nog heiliger, want de eerste is de eigen hond van

Mazda en de tweede is gevormd uit duizend hondenzielen

die naar den oorsprong der wateren gaan. Slangen, ook de

slang die de gedaante van een hoiid heeft ^), ratten, muizen,

mieren, padden en kikvorschen zijn daarentegen ahrimanische

dieren
;
hoe meer men er doodt, hoe beter.

Men ziet, nuttigheid of schadelijkheid der dieren kan

de oorzaak der schifting niet zijn. Van den hond, den

vriend des menschen, den wachter en herder, van den egel,

die veel ahrimanische dieren doodt, en daartegenover van

slangen, mieren, ratten en muizen zou dit opgaan. Maar

wat nut deed de otter? Indien de egel Mazda's hond is,

omdat hij zooveel ongedierte doodt, dan verdient de pad
aan zijn zijde te staan. Hoe komen katten in éene kategorie

met haar aartsvijanden ? En wat schade doen schildpadden

en kikvorschen ? De reden der onderscheiding ontsnapt ons,

*) Ook voor de Magiërs, volgens Herodotus.

'')
Veud. 13 en 14.

^) Dat de udra of bawri niet de bever, zooals men gewoonlijk aan-

neemt, maar de otter is, heeft Darmesteter bewezen.

*) Dit schijnt de schoone vriend van den tegen woordigen Perzer, de

kat te zijn.
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maar wij mogen wel aannemen, dat zij sacraal is geweest,

al hebben voorkeur, waardeering en zekere natuurlijke afschuw

meegewerkt. Intusschen, karakteristiek voor het praktisch

karakter van den mazdayasnischen godsdienst is deze rege-

ling zeker. De brave Parsi voelde zich niet geroepen, gelijk

de Buddhist of de Tao-sse, ook de hinderlijkste dieren te

sparen en zich daardoor het leven ondraaglijk te maken.

Animistische overleveringen zijn aan de avestische wet

evenmin vreemd als aan andere oude godsdiensten, de

grieksche en romeinsche niet uitgezonderd. Gelijk de nagels

van den flamen dialis onder een vruchtdragenden boom

begraven moesten worden ^), zoo moesten de haren en nagels

van den geloovigen Mazdayasner begraven worden, vèr van al

wat heilig is, onder plechtige handelingen en heilige spreuken ^).

Doet men dit niet, dan veranderen ze in schadelijk onge-

dierte, dat het graan opeet en de kleederen verteert, of zij

worden wapenen in de hand der mazanische daêva's, waarmee

zij de menschen schaden. Goed bezorgd worden zij daaren-

tegen wapenen voor den mythischen vogel Aso-zusta, den

vogel van Vohu-manó, den uil, die juist de genoemde
daêva's bestrijdt.

-f

De grootste besmetting komt van een lijk,
te weten alleen

dat van een mensch of van een hond ^). Want onmiddellijk

na den dood vliegt uit het noorden de Drukhs der ontbin-

ding, de drukhs Nasus, in den vorm van een giftige vlieg

aan en zet zich op het lijk. Daarom moet dit uit het huis

verwijderd worden, maar mag nog niet worden weggedragen.
Drie dagen immers bleef de ziel nog in de nabijheid van

het lichaam — ook een overblijfsel van animistisch geloof

volgens 't welk de ziel gelegenheid moet hebben zich weder

') Super arborem fcUcem operiunto. .

') Vend. farg. 17.

^) Men ziet, aan hygiëne kan hier niet gedacht zijn, zooals zelfs

Darmesteter nog wil.
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met het lichaam te vereenigen. Een hond met vier oogen
—

met twee donkere vlekken boven de oogen
— kan de drukhs

verjagen. En twee zulke honden, of anders witte met gele

ooren moeten driemaal, of des noods, als
zij onwillig zijn,

negenmaal geleid worden over den weg, waarover de doode

is uitgedragen, opdat die weer rein worde van besmetting.

De priester, heilige teksten en gebeden opzeggend, gaat

vooraan. Dan eerst vliedt de drükhë voor góéd en elkeen

mag den weg weer betreden ^).

Over de vraag waarheen het lijk op den derden dag
moest gebracht worden, zijn de bepalingen van den Ven-

didM niet eenstemmig. Volgens de eene legge men ze

neder op een hooggelegen plaats, in 't volle zonlicht, ten

prooi aan viervoetige dieren en vogels. De plaats moet

afgelegen zijn, en, opdat het lijk niet weggesleept worde,

binde met het op eene of andere wijze vast. Zoodra er niets

meer over is, dan het geraamte, mag men de beenderen

op een tumulus neerleggen, ze met aarde bedekken of er

een grafmonument van steen of pleister over oprichten, al

naar men meer of minder bemiddeld is. Maar 't is ook

geoorloofd ze op het eigen kussen of doodslaken te laten

liggen, wélbeschenen door de zon ^). Dit is de eenvoudigste

en zeker oudste lijkbezorging der Iraniërs, in 't Zarathustrisme

gewettigd.

Van later herkomst schijnen mij de Dakhma's, „de torens

der stilte," thans nog bij de Parsi's in gebruik, ronde torens

waarbinnen, doch eveneens onder den blooten hemel, in drie

concentrische kringen de lijken van mannen, vrouwen en

kinderen worden nedergèlegd. Daar kunnen alleen de roof-

^) Vend. 8, 14—22. Vgl. 7, 3. Men herinnert zich de mythische

honden van den indischen doodsgod Yama.

") Vend. 6, 44. Uxhdünevi wordt verklaard door astódanem, knekel-

huis, te onrechte door Justi niet van een dakhma onderscheiden. Zie

Darmesteter o. d. p. en het daar aangehaalde inschrift C. I. S. II,

101-102.
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vogels, de gieren, ze verslinden, en laten weldra niets meer

dan 't gebeente over. De onreine stoffen worden vergaderd
in een put, die 't midden van den kring inneemt, en zinken

door vier afvoerkanalen, doch eerst na door zand gefiltreerd

te zijn, in de aarde neder.

Van deze dakhma's is ook sprake in den Vendidad, en er

wordt zelfs straf bepaald tegen hen, die een lijk niet zoo

spoedig mogelijk daarheen brengen. Maar 't is of de aves-

tische schryver met die inrichtingen geen vrede heeft en

ze meer duldt dan aanprijst. Van onreinheid der hoogten,

waarop een lijk werd neergelegd en van de noodzakelijk-

heid die te ontsmetten uit eerbied voor de aarde, wordt

geen woord gezegd. Maar over de onreinheid der dakhma's

wordt breed uitgeweid. Daêva's en daêvayaza's vergaderen

daar, zich volstoppend en 't gulzig verslondene weer uitbra-

kend. Een akelige stank heerscht er, en daar is de oorsprong

van allerlei ziekten, zoodat het voor menschen doodelijk is

er na zonsondergang te verblijven ^). Een der verdienstelijkste

werken is, zooveel dakhma's als slechts mogelijk is te ver-

nietigen, omdat er voor de aarde geen meer gehate plaats

is, dan die waar veel dakhma's zijn. En dan nog i^
de

aarde, waar een dakhma stond, eerst weer rein en geschikt

ter bebouwing, vijftig jaar nadat zulk een toren niet meer in

gebruik was. Zoo weinig dacht de wetgever er aan het

gebruik van dakhma's algemeen verplichtend te stellen, dat

hij bijvoorbeeld als iemand in een houten hut of tent gestor-

ven is, de keus -laat om M die hut of tent door reukwerk

te ontsmetten en „ wanneer het lijk gemakkelijk te vervoeren

is" het naar een dakhma te brengen, of het eenvoudig te

laten waar het is en de hut of tent te verplaatsen en te

') Zoo vat ik de woorden maSya hcimmereneyustema, Vend. 7, 58

op. Darmesteter: „de moorddadigste menschen", maar wat zouden die

op de dakhma's doen? En waarom zouden die voor hen besmettelijker

zijn dan voor anderen?

II. 21
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reinigen ^). Het is duidelijk, dat het hem hoofdzakelijk te

doen is, om niet-begraven en niet-verbranden en dat hij de

manier van exponeeren der dooden tot zekere hoogte vrijlaat,

omdat hij met de nieuwigheid der dakhma's niet ingenomen is.

Vanwaar dit zonderling en voor ons stuitend gebruik,

waardoor de Iraniërs zich van alle verwante volken en

ook van hun semietische naburen onderscheiden ? De dog-
matische verklaring, dat vuur, water en aarde niet veront-

reinigd mochten worden, is natuurlijk latere reflectie, een

poging om aan een barbaarsche inzetting een draaglijke

beteekenis te geven. Daarbij bleef het vierde element, de

lucht, buiten rekening, die toch meer dan eenig ander be-

smet werd. Hygiëne, waaraan sommigen denken, is een te

modern begrip om als beweegreden voor al de bepalingen

van 't Avesta op dit stuk te worden aangenomen. Men zou

dan trouwens veeleer de lijkverbranding hebben gekozen.

En dat zij hier geheel buiten spel is, bewijzen de navol-

gende beschouwingen en voorschriften. In den winter, als

't niet mogelijk was de lijken naar de dakhma's of de

hoogten te vervoeren, mocht men ze maanden lang in afge-

sloten plaatsen {kaia), maar toch in de nabijheid onbegra-

ven laten liggen. De graad van verontreiniging hing niet

af van de meerdere of mindere besmettelijkheid der ziekte

waaraan iemand gestorven was, maar van zijn rang of van

den graad van verwantschap waarin men tot hem stond.

Boe hooger plaats iemand bij zijn leven had ingenomen en

hoe nader bloedverwant hij was, te meer verontreinigde

zijn lijk. Lijken van slechte menschen en schadelijke dieren,

roovers en ketters zijn rein, want zulke personen zijn onrein

bij hun leven. Die een lijk uit het water haalt wordt daar-

*)
Vend. 8, 1 vgg., een upadarana van hout of een aiwi-varana

van nimata, wat, zooals Darmesteter vernuftig heeft aangetoond, „een

beschutting van vilt" moet zijn, waarschijnlijk dus een tent. In elk

geval blijkt uit het verband, dat een gemakkelijk te verplaatsen Avoning

moet bedoeld zijn.
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door niet verontreinigd, alleen het water is besmet, doch

aanstonds drinkbaar zoodra de doode er uit verwijderd is.

De wettig toebereide haoma {haoma huta) was te heilig

om door iets verontreinigd te worden, maar de nog niet

naar wettelijk voorschrift bereide haoma, de heilige vaten,

het baresman en het vuur in een sterfhuis waren besmet ^).

En de theologische casuïstiek bereikt haar toppunt in het

voorschrift, dat een vrouw, die een dood kind ter wereld

bracht, wel gomez met asch als reinigingsmiddel, ook melk

of wijn onvermengd met water, maar geen zuiver water

mocht drinken, tenzij haar leven gevaar liep, en dan moest er

nog voor worden geboet. Haar ingewand is een dakhma,
en zou het water besmetten ^).

Men vreesde wel voor de ontbinding in de drukhs Nasus

verpersoonlijkt, maar trachtte die toch alleen van de lijken

der vromen te weren. Een verdroogd lijk was daarom

niet onrein, maar zooals wij zagen, ook de overblijfselen

van daêvayasnans of ahrimanische dieren niet, in welken

toestand zij
zich ook bevonden. De atharvans hebben het

vreemdsoortig gebruik, om zelfs de lijken van dierbare ver-

wanten aan verscheurende dieren prijs te geven, voorgesteld

als een gevolgtrekking van hun dualistisch stelsel, dat den

plicht oplegde om alle aanraking met de wereld van Aiira

mainyu te vermijden ^) Maar er is alle reden om te onder-

^) Vend. 6, 43 noit mahrko 9^ö^^««s^<s. Zie overigens Farg. 5, 10—14:

27—38. 6, 40 vg. en de Fargards ö—12 over 't geheel.

^) Vend. 5, 45 vgg.

*) De zarathustrische theologen gevoelden wel, dat hun stelsel in

zijn uiterste gevolgtrekkingen niet vol te houden was. Daarom worden

toevallige verontreinigingen door vogel, hond of wolf, of door den

wind, onschadelijk verklaard, Vend. 5, 1—4, en had men den regel

uitgevonden, dat hetgeen droog is zich niet vermengt met het droge,

„want anders zou de gelieele stoffelijke wereld een en al schuldig zijn

en alle wezens ongeveer zouden te gronde gaan." Men kan, zelf rein

en met de beste bedoelingen, doch onwetend, de drukhs doen komen,

d. w. z. onreinheid bevorderen, bijv. door besmet water bij 't offer aan
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stellen, dat de Iraniërs het hebben overgenomen van de

oorspronkelijke bewoners des. Jands, omdat men er nog

sporen van vindt bij sommige anarische stammen in den

omtrek en, blijkens de bekende gier-stèle van Telloh, ook

reeds bij de Sumeriërs, of hoe de oudste niet-semietische

Babyloniërs ook mogen heeten. Zoo verhaalt Strabo ^) van

de Kaspiërs, die hij tot de Skythen rekent, dat
zij hun

dooden in de woestijn neerleggen en van verre toezien.

Worden de lijken door vogels verscheurd, dan achten zij

de dooden gelukkig, door andere wilde dieren of honden

minder, doch niet ongelukkig. Slechts als zij onaangeroerd

blijven, vinden zij dit zeer te bejammeren. Hieruit blijkt de

animistische grondgedachte; vogels voeren ze hemelwaarts,,

honden naar den doodsgod, blijven de lijken door de boden

van den hemelgod en van den doodsgod beide versmaad,

dan staat dit gelijk met het onthouden eener eerlijke begra-

fenis bij de volken die hun dooden begraven, met andere

woorden', dan moeten de zielen dezer ongelukkigen blijven

rondspoken op aarde. Men merke hierbij op, dat ook bij

de Ariërs de hond een bode van den doodsgod, en dat bij

de Iraniërs de gier een schepping van Ahura Mazda is.

Intusschen, met de grootste voorzorg was besmetting met.

te bieden of in de nachtelijke duisternis slecht wijwater aan te dragen ;.

yó upu-nakhturusa tafhaêSu vizaothram frabaraiti, Vend. 7, 79.

*) Strabo XI, 790; zie Eapp ZDMG. XIX, 15. Dat men ook in

Iran het verscheuren door roofvogels verkieslijker vond dan door-

andere dieren, blijkt uit Vend. 6, 44 vgg, waar van de hoogten waarop
men de lijken nederlegde „door 's hemels licht beschenen", gezegd
wordt dat ze moeten zijn „vèr van hond, vos en wolf, en dit heeft ook

misschien bijgedragen tot de inrichting der dakhma's, waar de lijken

voor deze viervoeters veilig zijn. Vgl. hierbij Brinton, .He%2o?ï o/" Prm«^.

Peoples, 209, die vermoedt dat dit de oudste vorm van lijkbezorging

was, waarvan hij voorbeelden bij de Indianen van Noord-Amerika.

aanhaalt, en waarbij bij opmerkt, dat :

"
the oldest of all burials yet.

discovered, those in the caves of the South of France, were of this

character, simple „seposition" as it is called."
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ahrimanische scheppingen niet altijd te vermijden, vooral

niet bij de lijkbezorging. En was dit geschied, dan moesten

de reinigingsmiddelen worden aangewend, zooals de wet die

uitvoerig beschreef. In sommige gevallen, bij voorbeeld als

men van een menschen- of hondenlijk gegeten had, of

daarmee water of vuur had besmet, dan was geen verzoening
meer mogelijk. Maar in den regel kon men gereinigd worden.

De gewone zuiveringsmiddelen zijn water, als het reinste

van de reine schepping, koe-urine (gomez, gaomaêxa), wegens
de heiligheid van het rund, en aarde, om gelijke reden. De
booze geest, by besmetting door aanraking van een lijk de

drukhs Nasus, moet verjaagd worden, en, daar zij
telkens

van een gereinigd lid op een nog onrein overspringt, moet

de priester in geregelde orde, beginnende met het hoofd,

lid voor lid van den boeteling besproeien, totdat de drukhs

van haar laatste rustplaats, den linkervoet, verjaagd is ^). Het is

noodig, dat de hond van Mazda bij de handeling tegenwoordig

zij, en den besmette steeds aanzie, om door de magische kracht

van zijn blik de reiniging té bevorderen. Heeft de boete-

ling dan de gebeden opgezegd, zoo is hij geheel ontsmet ^).

Dit was de kleine reinigings-ceremonie, misschiep een

vereenvoudiging, misschien ook de kiem van de groote

Reiniging der negen nachten (barasnüm nü saha). Dit was

een omslachtige en vervelende handeling, oorspronkelijk

alleen bestemd voor hen die een lijk hadden aangeraakt,

doch van lieverlede ook bij andere verontreiniging toegepast.

Zij was bijzonder heilig en daarom mocht niemand dan een

bevoegde, een die het mathra en de mazdayasnische leer van

een meester in 't reinigen geleerd heeft
'*),

haar verrichten.

^) Juist zooals de Brahmaan bij de reinigiög van een levende. Zie

Caland, KmMka Sütra, 7, 17.

^) Vend. 8, 19—22. Van de ontsmetting van de spijzen en dranken,

het tafelgereedschap, het geheele sterfhuis en van den weg naar het

dakhma werd reeds gewaagd.

^) Yd anhat vaeo ars-vaco, Vend. 9, 2.



326 DE REINHEIDSWETTEN.

Want van haar juiste toepassing hing alles af. "Wee den

onbevoegde, die uit winzucht zou wagen dit heilig werk te

doen. Niet alleen heeft het dan geen uitwerking
—

zon,

maan en sterren lijden er onder als
zij

zulk een besmette

moeten beschijnen
— maar de bedrieger moet sterven. De

welvaart en uitbreiding des lands gaan verloren, ziekte en

dood heerschen, zoolang hij 't licht aanschouwt. Een ketter,

een asemaogha, is hij, en men moet hem onthoofden of aan

't verscheurend gedierte toewerpen. Want eerst als hij zoo

is uitgeroeid en men dan nog drie dagen lang geregelde

haoma-offers aan Sraosa gebracht heeft, keert de welvaart

in 't land terug en is de zonde verzoend ^). Het gevaar
van onderkrniping was inderdaad groot, want het verrich-

ten der ceremonie gaf recht op een groot loon naar vast

tarief, waarbij alleen de priesters die ontsmetting behoefden

met een zegenspreuk konden volstaan ^}. Nadat de grond

zorgvuldig bereid was, werden negen symmetrisch gerang-

schikte gaten gegraven en daaromheen drie greppels die

't geheel afsloten. Dan werden de eerste zes gaten, bestemd

voor de reiniging met gomez, nog door drie greppels afge-

zonderd, en de drie overige, bestemd voor de besproeiing

met water, door wederom andere drie greppels. Tusschen

deze twee reinigingen in geschiedde die door inwrijving

met aarde. Na de laatste waterbesproeiïng werd de boete-

ling nog door reukwerk gezuiverd. De priester goot de

reinigende stoffen in geregelde orde op de lichaamsdeelen

van den besmette, door middel van een lepel met een

') Zie Vend. 9, 47—57 en vgl. 41 vgg. Opmerkelijk dat Farg. 3,

14 vgg. iemand die een lijk alleen gedragen heeft, met een dergelijke

zware straf wordt bedreigd. In Farg. 9 wordt voor hem deBarasnüm-

ceremouie voldoende geacht. Is hier een misverstand, zooals Spiegel

wil, of veeleer, zooals mij 'waarschijnlijker voorkomt, een latere ver-

zachting eener oude drakonische wet?

') Vend. 9, 37—41. Namaak wachtte den dienstdoenden priester de

vettigheid van 't paradijs, ald. 43 vg.
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langen steel, een stok met 9 knoopen. Driemaal werd de

handeling herhaald, telkens met drie dagen rust in strenge

afzondering. Aan 't eind van den negenden nacht was de

besmette geheel rein. Men lette op de symboliek van het

3X3, zelfs in den stok waaraan de lepel bevestigd is.

Dat er gebeden gepreveld werden, bijzonder het Ahuna

vairya en andere spreuken, zooals Ys. 49, 10a, spreekt

vanzelf *)

Want het machtigste middel tot ontsmetting blijft toch

voor den Mazdayasner dat wat overal de daêva's en druja's

verjaagt, het heilig woord, de tekst der schrift, in de eerste

plaats de Gatha's en de gebeden, die, naar hun verschillende

heiligheid, twee-, drie- of viermaal herhaald moesten worden ^).

Het doet weldadig aan, na de opsomming van al dat

magisch ritueel de vermaning te lezen: „Reinig uzelf, o

gerechte ! Dit toch is in de stoffelijke wereld voor ieder

de reiniging van deze zijn eigen persoonlijkheid, o gerechte !

dat hij haar reinige door goede gedachten, woorden en

daden" ^).

De straffen, door 't Avesta op overtredingen gezet, zijn

lijfstraffen, meer of minder slagen naar de zwaarte van
't^mis-

drijf, toegebracht door twee werktuigen wier beteekenis en

vorm ons niet juist bekend zijn. Later werden de slagen

door geldboeten vervangen. De doodstraf komt slechts zelden

voor, bij hooge uitzondering op de ergste onreinen, de

bedrijvers van grove ontucht, en — kenmerkend voor een

priesterlijke wet — vooral op ketters toegepast. Over 't geheel

was de avestische strafwet zacht. Alleen de geestelijke

^) Zie Vend. 9 en de keurige toelichtingen van Darmestefcer.

^) Sisd; thriSA, cathi'uM-mrüta. Tot de laatste behooren alleen het

ahunavairya, het cl airyema iSyo en het maxda at möi (Ys. 34, 15),

tot de voorlaatste o. a. het aSem voJm. Zie Vend. 10, 3—4 en vgl.

Farg. 11.

^) Vend. 10, 19. Paêna hier op te vatten als persoonlijkheid, het

eigen zelf, niet als „de godsdienst" of „de wet".
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straffen waren soms zeer streng. Sommige zonden, vrij

willekeurig bepaald, maakten iemand tanupereiha of pesoianu,

een uitgestootene, uitgebannen, geheel onder 't interdict,

geëxcommuniceerd. Het staat tegenover dahma, een wettig

lid der mazdayasnische gemeente ^), gelijk asava tegenover

asemaogha. Aldus uitgebannen te worden was de zwaarste

straf, alleen op een groot misdrijf volgend. Er waren echter

ook graden, tusschen 't gemis van bepaalde godsdienstige

en burgerlijke rechten en geheele verbeurte van alle recht,

met verbanning uit de menschelijke maatschappij. Eerst

wordt men uitgesloten van den eerdienst, dan eerloos ver-

klaard, dan ziet men zich het vuur ontzegd. Daarna, bij

voortgaande overtreding wordt men uit het versterkte dorp

verdreven, en dus niet meer beschermd tegen overval van

nomaden. Eerst bij den vijfden ardus brengt de mensch

zijn persoon in 't interdict ^) ; hij wordt uit de gedachtenis der

menschen verbannen en dus zedelijk dood verklaard. Daarop

volgde dan nog alleen de groote ban, waardoor hij van de

mazdayasnische godsdienstgemeenschap werd, uitgesloten en

ouder smadelijk gejouw weggejaagd. Toch kan hij ook dan

nog genade verwerven en in zijn oud recht hersteld worden,

als hij een der in 't Avesta feist gehate overtreders, of zelfs

maar een daêvayasnan doodt ^).

Iets eigenaardigs, ofschoon het slechts de bijzondere

') Vend. 12, 1 vg.

") Pukhdaêcit na aredusam tanüm pairyéiiê, Vend. 4, 17.

'') Hij wordt dan vacóurvatis en asava, Vend. 7, 53 naar de Pehl.

overzetting. In Afrig. Gah. 7— 12 worden deze zes graden van uit-

sluiting of ban op kunstmatige wijze in verband gebracht met de zes

jaarfeesten, wat echter een spelerij van theologen is. Pêsotanu-zonden

worden genoemd Vend. 15, 1—8, doch er waren er meer. Zie ook

Farg. 4, 53. Geldner, die het eerst over deze geestelijke straffen het

volle licht heeft doen opgaan, Studiën %um Avesta, I, 3 ff., vergelijkt

de overeenkomende straffen bij Galliërs, Indiërs en Germanen, en wijst

er op dat pêSotamt ook van de wegens ziekte, bijvoorbeeld schurft,

uit de kudde verwijderde dieren gezegd wordt.
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vorm is voor een ook elders voorkomend denkbeeld, is het

zoeken van een evenwicht der goede en slechte daden, der

deugden en zonden, en het regelen van de straf, naarmate

het kwade meer of min overweegt, 't Is bekend, dat volgens

Herodotus, ook de perzische koningen in hun rechtspraak
dit beginsel huldigden, en het Avesta kent de henJceretd,

balans bij de Cinvatbrug opgemaakt, om te weten of de

gestorvene voor het paradijs rijp was, dan wel wegens het

overwicht zijner zonden aan de wereld van Anra mainyu
behoorde. Later heeft zich daaruit de leer van 't perzisch

vagevuur, het Hamêstagi\n, ontwikkeld, een soort van neutrale

plaats, noch gelukzalig, noch gruwelijk, waar men tot het

laatste oordeel vertoefde ^).

Gelijk men ziet, de gemengde zedewet der zarathustriscbe

priesters is nog betrekkelijk primitief, de opvatting van

zonden niet zeer diep, de straf geheel uitwendig, de zedeleer

volkomen heteronoom en bepaald eudaemonistisch. Op
zichzelf, voor degenen die tot de gemeenschap behooren,

is zij zacht en humaan, maar zij kenmerkt zich als een echt

priesterlijke door haar feilen sektegeest, haar onmeedoogende
hardheid tegen hen die niet tol de gemeenschap pi tot

andere sekten behoorden en vooral door haar onverzoenlyken

haat tegen de aanhangers van 't oude geloof. Zij heeft

echter veel, wat haar voordeelig van andere oude wetten

onderscheidt, en hoewel zij, evenals deze alle, geen wezenlijk

verschil kent tusschen sacrale of rituëele en zedelijke reinheid,

haar strenge handhaving van kuischheid, eerlijkheid en

waarheidsliefde verdient geroemd te worden. Het is de

eenigszins nuchtere en burgerlijke, maar bij uitnemendheid

praktische wet voor een krachtig, gezond en werkzaam volk

van landbouwers en veehoeders, dat echter ook bereid was

zijn recht en onafhankelijkheid te verdedigen met moed en

*) Zie hierover Williams Jackson, Yasna 31, § 14, p. 46. Vgl.

Herod. 1, 137.
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volharding. De scherpe en onware tegenstelh'ng van het

aardsche en hemelsche kent zij niet, noch de verachting

van het stoffehjke die tot overspannen ascetisme voert,

maar zij is in zekeren zin een poging om aan de eischen

en rechten van natuur en geest gelijkelijk te voldoen.

Staatswet is het Avesta onder de Achaemeniden zeker niet

geweest; doch het kan reeds toen, zij
't in anderen vorm,

de als goddelijke openbaring beschouwde wet eener gods-

dienstige gemeenschap geweest zijn, het ideaal der atharvans

waaraan de geloovigen zich niet in alles gebonden achtten.

Maar wat wij van elders weten omtrent de zeden, gewoonten
en wetten der iranische volken toont wel, dat de geest

dezer priesterlijke wet niet zonder invloed op het nationale

leven is geweest.

Eerst de Arsaciden begonnen haar als een richtsnoer

voor hun handelingen te beschouwen, en onder de S^isaniden

werd zij, met andere soortgelijke wetboeken wier oorspron-

kelijke tekst thans verloren is, althans in theorie erkend

als de grondwet van den Staat, die niet alleen het religieuze,

maar ook het maatschappelijke en staatkundige leven

beheerschte ^).

^) Over den invloed van den avestischen godsdienst op de zedelijkheid

en het daarmee samenhangend karakter der Perzen, thans door ver-

schillende ooi'zaken, veroveringen, inwendige beroeringen, ook door het

Mohammedanisme zoozeer bedorven, zie men F. Justi, Geschiohte Irans,

'm Kuhn u. Geiger's GR. der iran. PMlologie II, 395 en volgg. Een

vergelijking met de indische en de hebreeuvvsche zedeleer geeft hij

aldaar S. 399, vooral n. 2.



VIJFDE HOOFDSTUK.

DE GODSDIENST ONDER DE ACHAEMENIDEN.

1. HET VRAAGSTUK.

]S[u wij den godsdienst van 't Avesta hebben leeren kennen,

zoover de spaarzame overblijfsels der oude oorkonden dit

veroorloofden, staan wij voor de vraag, of die godsdienst

de heerschende en die heilige Schrift de algemeen erkende

was in het Perzische Rijk. Die vraag is tweeledig, namelijk :

was dit de godsdienst der Medo-Perzen en der overige

Iraniërs onder de heerschappij der Achaemeniden ? en : was

het ook de godsdienst door de koningen uit dit stamhuis

zelven beleden, staatsgodsdienst dus zoowel als volksgods-

dienst?

Het spreekt van zelf, dat het vraagstuk is uitgemaakt,

zoodra als bewezen mag worden aangenomen, dat het Avesta,

zelfs de oudste gedeelten daarvan, de G^tha's, eerst zijn

samengesteld lang nadat de laatste Achaemenide gevallen

was. Men kon dan onder deze dynastie in Iran een gods-

dienst gehad hebben eenigszins op den avestischen gelijkend

en waarvan deze de hervorming was, maar zeker niet in

ontwikkeling en ethisch-religieuze waarde met dezen gelijk-

staande. Maar vooreerst hebben wij aangetoond, dat de

hypothese van den laten oorsprong der Avesta-boeken op
zeer zwakke gronden rust, en ten andere, zelfs indien zij

moest worden aangenomen, dan zou nog altijd de perzische
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overlevering blijven aangaande heilige boeken van grooten

omvang door Alexander deels verbrand, deels naar Grieken-

land gezonden. Aan die overlevering twijfelen zelfs de

voorstanders der genoemde onderstelling niet, en zij wordt

bevestigd door het onloochenbaar feit, dat grieksche schrij-

vers, zooals Theopompus en Hermippus, perzische bronnen

bestudeerd hebben en dat 'tgeen zij daaruit meededen in

hoofdzaak van de avestische leer niet verschilt. Een heilige

Schrift is er dus geweest, in twee authentieke afschriften

bewaard, dus officieel erkend, een Canon, waarvan ons

Avesta het verminkte overblijfsel is of het later, zelfstandig

opgestelde surrogaat. En waar een Canon is, daar is geen

natuurgodsdienst meer, maar een min of meer zuiver ethische,

een gestichte, een nomistische godsdienst, of hoe men dien

anders noemen wil, een godsdienst zich beroepende op een

bijzondere openbaring. Daaruit volgt echter nog niet, dat

de avestische godsdienst in het Perzische rijk de algemeen

aangenomene en door de Achaemeniden erkende religie was.

Algemeen aangenomen, door alle Iraniërs beleden, was

zij zeker niet. Zelfs waren niet alle Iraniërs, niet alle tot

hun eigen volk behoorende onderdanen der Achaemeniden,

Mazdayasners. Het Avesta zelf levert daarvan voldoend

bewijs. Men moest de aanraking met de daêva-dienaars wel

zooveel mogelijk vermijden, 't was zelfs geraden, waar zij

in de meerderheid waren en de macht hadden, goede akkers

en weiden liever te verlaten en in streken waar 't geloof

heerschte een onderkomen te zoeken, dan zich aan den

invloed van zulk een besmette omgeving bloot te stellen.

Maar de aanraking met de ongeloovigen kon toch niet

geheel vermeden worden. Wanneer van de Jahi gezegd

wordt, dat zij zich aan mazdayasnans en daêvayasnans

gelijkelijk geeft, of wanneer de heelmeester verplicht wordt

zijn kunst eerst op eenige daêvadienaars te beproeven, dan

blijkt daaruit dat beide in 't zelfde maatschappelijk verband

naast elkander leefden, en dat de daêvadienst nog volstrekt
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niet was uitgeroeid. En deze voorbeelden zouden gemakkelijk

vermeerderd iiunnen worden. In zooverre kunnen wij du&

E. Wilhelm toegeven, dat er in Iran geen eenheid van

godsdienst was ^), evenmin trouwens, ik haast mij dit er

bij te voegen, als in Israël vóór de ballingschap. Ik ga zelfs

nog een eind verder met hem mee. Veel plaatsen in 't

Avesta, meent hij, die tot nog toe op ongeloovigen toepas-

selijk geacht werden, moeten verstaan worden van anders-

geloovigen, van — in 't oog der Avésta-schrijvers
— ket-

tersche mazdayasnans. Vooral geldt dit van de Asemaogha's,

van wie o. a. gezegd wordt, dat zij in hun denken en

spreken wel de ware leer belijden, doch haar door hun

daden niet ten uitvoer brengen ^). Dat doelt dus op ketter-

sche priesters. Elders is er sprake van sommigen die geen

wereldlijk of geestelijk heer erkennen en toch de Gatha's

brullen (?) ^). Er waren dus verschillende sekten in Irèn,

') Ia ZDMG., XLIV, S. 144 ff. Als hij in dat opstel wijst op de

daêvayasnans die na zonsondergang offers aan Ardvi Süra Anahita

brachten, en er bijvoegt „dus aan een ontwijfelbaar iranische godheid,"

dan is dit slechts ten deele juist. Zie boven blz. 238 vg.

°) Ys. 9, 31. Mcis vaca (raente ac voce) staat hier tegenover syaoth'^ais..

Het is dus een cultus-verschil.

^) Yt. 13, 105: gdthró-rayantam anahunam aratunam. De beide

laatste woorden zijn duidelijk en zijn misschien een zinspeling op het

ahunavairya-gebed : yatliA ahü vairyó athd ratuS asdteit liaca. De eerste

samenstelling geeft eenige moeilijkheid, vooreerst de ongewone vorm

gdthra voor gdtha, wat aan een andere soort van liederen zou doen

denken. Dan is de beteekenis van ri, waarvan men rayantam afleidt,

onzeker, zeker niet: „zingen". Mijn ambtgenoot Kern, wien ik raad-

pleegde, onderstelt een wortel rd (de quantiteit der klinkers is in 't

Avesta dikwijls willekeurig), die in 't Skr. altijd „blaffen", maar in

't slav. laj'atl ook „schimpen" beduidt. Voorts vergelijkt hij Got. lamnf

;,beschimpen, uitschelden", Osaks. Idhan {voov Id(j)an), „vituperare",

waarvan ons „laken" en „lasteren". Gr. XotSoQstv. Dan zou het zijn

„de liederen lasterend, beschimpend", en dus zouden geen ketters, maar

ongeloovigen bedoeld zijn. Ik zou echter aan de beteekenis „blaffen",

„brullen" de voorkeur geven: „die hun gathra's blaffen, uitbrullen",

niet naar den richtigen ritus, een sourt van wilde mazdayasnans dus..
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ook onder de Mazdadienaars, en 't Avesta vertegenwoordigt

slechts eene daarvan. Ik geloof het met hem, ook al meende

men de laatst aangehaalde plaats, anders te moeten opvatten.

Maar als hij dan met een geweldigen sprong daaruit de

slotsom trekt; dat de Achaemeniden tot een mazdayasnische
sekte behoord moeten hebben, verschillend van die, welke

in 't Avesta haar heilige Schrift had, omdat zij
nooit een

verheffing van den priesterstand geduld zouden hebben,

zooals die daar wordt geleerd, dan vergezel ik hem bij dien

salto mortale liever niet. In elk geval, zou dit nog bewezen,

althans waarschijnlijk gemaakt moeten worden. "Want dat

de Achaemeniden nergens in hun inschriften van een pries-

ter of van Zarathuëtra als middelaars spreken, dat zij in

de reliëfs van hun paleis worden voorgesteld als zelven

offerend op het altaar zonder priesterlijken bijstand, dat zij

ook Aiira mainyu niet noemen, zal moeilijk als bewijs kun-

nen gelden ').
Dat de bewoners van West- en Zuid-Iran

een anderen vorm van dualisme hadden dan die der oostelijke

gewesten, is zeer wel mogelijk, maar dat de godsdienst der

eigenlijke Perzen vooral sterrendienst zou zijn geweest, is

eenvoudig uit de lucht gegrepen.

Bij Wilhelm' s redeneeringen zich aansluitend gaat Franz

^) Deze redeneeringen van Wilhelm komen voor in een ander artikel

van zijn hand, over Koningschap en Priesterschap in Iran, ZDMG.
XL, 102 ff., waarin wel juiste opmerkingen voorkomen, doch dat nog
minder overtuigend is dan het andere. Geheel verwei-pelijk is de poging
van Bang, ZDMG. XLIII, 674, om te toonen, dat er strijd is tusschen

de leer der Achaemeniden-inschriften omtrent de schepping door Ahura

Mazda en het Avesta. Daartoe vertaalt hi^Yewdi.l, 2 noitkudat-sdiUm:

„nirgends (schuf ich jcdoch) Glück". Dit is niet alleen in strijd met

de traditie, maar klopt ook niet met het volgende en is taalkundig

onverdedigbaar. De juiste vertaling der plaats is zeker: „Ik (A. M.)

schiep een plaats lieflijk, ook al was zij niet eenigszins bekoorlijk*,

nam., zooals 't vervolg leert, voor de eigen inwoners lieflijk, ook al

zou zij op zichzelf niemand aantrekken. Dat Mazda nergens geluk

zou hebben geschapen is in lijnrechten strijd met de geheele geloofs-

leer van 't Avesta.
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Cumont ^) nog een schrede verder. De godsdienst der Achae-

meniden zou volgens hem zuiver naturalistisch en het Avesta,

wanneer het dan ook geschreven zy ^), hun onbekend, althans

geen regel des geloofs voor hen geweest zijn, maar alleen

in het oosten en noorden van Iran van kracht. De grond

waarop hij bouwt is deze. Totnogtoe beschouwde men de

Mithrasmysteriën, die zich uit West-Azië naar Europa ver-

breidden," als een verbastering van het avestische Zarathus-

trisme. Dit moet worden omgekeerd. De Mithra der myste-

riën is in den grond
— want in den dienst der mysteriën

zijn babylonische en andere vreemde elementen opgenomen
—•

de echte oud-iranische en dus die van de perzische Mazda-

yasners, met name van de Achaemeniden, de Mithra van

't Avesta daarentegen de jongere, onder den invloed der

ethische hervorming gansch veranderde god, dien men in

Perzië en Groot-Medië niet kende, althans niet vereerde.

Om zgn stelling te bewijzen tracht hij nu aan te toonen,

dat hetgeen wij van den godsdienst der Achaemeniden

weten juist overeenkomt met de leer der Mithrasmysteriën,

en wel vooral daar waar die leer van de avestische ver-

schilt. Beide kennen slechts Ahura Mazda met de gQden ;

beide geven aan Mithra de eerste plaats na den hoofdgod
en verbinden hem met Ané-hita of de moeder der goden;
beide zwijgen over de Ameêa spenta's en Aiira mainyu, tenzij

waar de mysteriën aan dezen laatste religieuze hulde brengen.

Dit komt overeen met hetgeen wij by Herodotus en Strabo over

') In zijn overigens zoo voortreffelijk werk: Textes et doeiiments

figurés relatifs aux mysières de Mithra, Brux. T. 2d, 1896 (Textes et

monuments), T. Ier, 1899 (Introduction).

") De hypothese van Dai'mesteter lacht hem wel aan, maar hij durft

haar toch niet als bewijsmiddel gebruiken, al meent hij een feit gevonden
te hebben, dat haar staaft, namelijk, dat de Kappadocische Magiërs

geen heilig boek bezaten. Hij vergeet dat volgens Pausanias 5, 27, 5,

dien hijzelf aanhaalt, in de klein-aziatische tempels van Anahita wel

liturgische boeken waren. En trouwens, de meeste Magiërs zullen wel

uit het geheugen gesproken hebben.
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den perzischen godsdienst vinden. Volg,ens hen is deze

godsdienst even naturalistisch als die der mysteriën, de hemel-

god is de gemaal der moederaarde (alsof hij dat in 't Avesta

niet was !) ; vuur, water, aarde, zon, maan, sterren en winden

zijn de voornaamste voorwerpen van vereering, en geen

personificaties van afgetrokken denkbeelden gaan daaraan

vooraf, zooals dat in den ethischen godsdienst van 't Avesta

't geval is. In den cultus gelijk verschil. Het Avesta

kent slechts het haoma-offer (altijd het jonger Avesta, de

Gatha's niet), en bij Herodotus en Strabo (?) wordt het

niet genoemd, evenmin als het in de Mithrasmysteriën bekend

is. De Achaemeniden, zoowel als de mazdayasnische konin-

gen van Pontus en Armenië begraven hun dooden, het

Avesta verbiedt het ten sterkste, en Herodotus zegt, dat

alleen de Magiërs dit niet deden. Van de verklaring, dat

alleen de dorre beenderen werden bijgezet wil hij niets

weten, en hij meent dat dit eerst bij de Parthen gebruikelijk

was ').

Dit brengt ,heni tot tweeërlei slotsom, waarvan men de

eene kan aannemen, zonder nog met de andere in te stemmen.

De eerste is deze : De Mithrasmysteriën verbreiden zich

naar het Westen van Klein-Azië uit. Maar zij zijn daar

niet gevormd en de nieuwe bestanddeelen die
zij in Kappadocië

hebben opgenomen, zijn onbeduidend. Toen
zij daar werden

ingevoerd waren zij reeds een georganiseerde eerdienst met

een vaststaande overlevering. Dit moet geschied zijn onder

de regeering der Achaemeniden, want de inwoners van

Hierocaesarea beweerden zelfs, dat hun tempel der Diana

Persica reeds door Cyrus was gewijd, en Berossos verhaalt

van een Anö,hita-tempel door Artaxerxes 1 te Sardes gesticht.

Zeker was het daar reeds gevestigd vóór de verovering van

') Hij vergeet, dat ook in 't Avesta uitdrukkelijk veroorloofd wordt,

boven 't gebeente een grafmonument, zelfs van steen op te richten,

zie boven blz. 320, en dat het uxhddnem van Vend. 6, 44 als astodAnem

verklaard wordt, zie ald. nt. 2.
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Alèxander, eu later deden de perzische koningen van

Klein-Azië al wat zij konden, om te bewijzen dat zij de

echte afstammelingen der Achaemeniden waren. Zelfs de

semi-helleensche Antiochus van Kommagene bouwde tempels
voor Zeus-Oromazes, Apöllo-Mithra en Hêraklês-Artagnês

(Verethraghna), die hij vereerde naar de voorvaderlijke wijze

en wier priesters hij kleedde als de perzische. Naar Klein-

Azië zijn de mysteriën gekomen uit Babel. Reeds tegen

't eind van het Oud-perzische rijk waren Magi niet alleen

daar gevestigd, maar hadden er zelfs den voorrang boven

de Chaldaei. Zoo was voor de Eomeinen en de Grieken

Mithra zelfs een mesopotamische god geworden ^). Kortom,
het perzische Mazdaïsme verbonden metchaldeesche astrolatrie

heeft het Mithracisme voortgebracht. De Mithrasmysteriën

in 't Romeinsche rijk zijn alzoo de rechte afstammelingen
van het Mazdaïsme, zooals het werd uitgeoefend in Babylonië

onder de laatste Achaemeniden. Ook al wil men deze voor-

stelling aannemen, en in hoofdzaak is
zij zeker juist, dan

is daarmee nog niet bewezen, dat de godsdienst der

Achaemeniden in Perzië dezelfde was als die der Mithras-

mysteriën,, altijd behoudens de daarmee verbonden chaldeegche

astrolatrie.

De tweede slotsom, die Cumont trekt en die, naar ik

meen, niet volkomen klopt met de eerste, luidt nu aldus.

Het Mithracisme is niet, zooals men tot hiertoe algemeen

dacht, een verbastering van het avestische Zarathustrisme.

Het heeft zich daarnaast en onafhankelijk daarvan ontwikkeld.

Beide zijn twee nevens elkander staande variaties van den

antieken godsdienst der iranische stammen, en het westersche

Mazdaïsme is nader bij dat oude gebleven dan de Susanidische

godsdienst met het Avesta ^). Zijn karakter is prirbitiever

^) „Belus minor qui et Methres" (Serv.).

^) Hier schemert weer de neiging door om het Avesta tot den tijd

der Sasaniden te doen afdalen.

n. 22
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en naturalistisch. Het Avesta is dus niet het jprototyije

épuré van het Mithracisme, hoeveel overblijfsels van het

oude geloof, dat aan de zarathustrische hervorming voorafging,

het ook moge bevatten, en door vergelijking van beide zal

men misschien tot de kennis van de oude naturalistische

religie der Iraniërs kunnen opklimmen.
Deze stelling moet ik bestrijden. Reeds nu moet ik

opmerken, dat de avestische Mithra, nauw met Ahüra ver-

bonden, zooals de vedische Mitra met den grooten Asura

Varuna, niet meer ethisch, noch minder naturalistisch is

dan deze laatste. Reeds toen Indo-ariërs en Persa-ariërs

nog niet uiteengegaan waren én Mithra evenzeer vereerden

moet deze dus reeds de ethische beteekenis gehad hebben,

die hij bij de twee stammen na de scheiding behield en die

hem later, ofschoon een daêva, zulk een hoogen rang in 't

Mazdaïsme deed innemen. Al waren dus de West-Iraniërs

onder de Achaemeniden nog niet tot het Zarathustrisme

bekeerd, hun Mithra kon geen zuivere natuurgod meer zijn,

tenzij dan dat
zij van 't geloof hunner vaderen afgevallen

waren. Voorts vergete men niet, dat de oudste Achaemeniden

van den jongeren tak alleen van Auramazda en noch van

Mithra, noch van Anahita gewagen. Dat doet eerst, zooals

wij zien zullen, Artaxerxes II, en dat hij iets nieuws in

den godsdienst invoerde, weten wij van Berossos. Daaruit

af te leiden, dat een naturalistische Mithravereering reeds

de godsdienst zijner voorgangers en de oudste in Irê,n was,

is door niets gerechtvaardigd. Ik beweer daarom niet, dat

de Mithras der mysteriën juist een verbastering van den

avestischen was — deze kan in Babel onbekend zijn

geweest
— maar zoo hij een zuivere natuurgod was, dan

was hij dit buiten Iran geworden, door verbastering van den .

iranischen, die geen zuivere natuurgod kan geweest zijn

omdat de arische dit niet eens meer was.

Dit slechts voorloopig. Wij moeten nu nagaan wat de

Grieken over den iranischen godsdienst in 't algemeen
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berichten, dan wat met eenige waarschijnlijkheid omtrent

den godsdienst van den oudsten tak der Achaemeniden kan

worden gezegd, eindelijk wat wij uit hun eigen inschriften

en uit de mededeelingen der klassieke schrijvers aangaande
den godsdienst van den jongeren tak mogen vaststellen.

2. DE GODSDIENST DER IRANIËRS IN 't ALGEMEEN VOLGENS

HERODOTUS EN ANDERE GRIEKSCHE SCHRIJVERS.

Herodotus heeft in eenige hoofdstukken van zijn eerste

Boek (131
—

140) een betrekkelijk uitvoerige beschrijving

van den perzischen, dat is den in het Perzische rijk heer-

schenden, godsdienst gegeven, waaraan te recht groote

waarde gehecht wordt, doch die men in den laatsten tijd

te zeer geneigd is zonder critiek te aanvaarden en tegen

het getuigenis der inheemsche bronnen uit te spelen. Het

is zeer. de vraag of hij de Medo-perzische religie uit eigen

aanschouwing heeft gekend, dan voor zoover hij daarvan

in Klein-Azië, wellicht in Babylonië, iets kan hebben gezien,

wat echter geen zuiver Mazdaïsme was. 't Geen hij van

hooren-zeggen had, heeft hij blijkbaar niet altijd recht
begrejpen.

Dat hij Mitra aanziet voor een godin, in later tijd door de

Perzen van de Arabieren en de Assyriërs overgenomen, en

eenzelvig met de Ourania der Grieken, de Mylitta(?) der

Assyriërs en Alitta der Arabieren, waaruit blijkt dat hij

den god met Anahita verwarde, is een zoo grove vergissing,

dat zij
wel in staat is het vertrouwen in zijn nauwkeurigheid

te schokken. Zij is te vreemder, omdat hijzelf een Mithra-

dates als tijdgenoot van Astyages noemt. En Mithra is een

god van oudsher door Indiërs en Iraniërs vereerd, voor de

Perzen een nationale god, en daarom zelfs in 't Avesta ten

nauwste met Ahura verbonden, wat, zooals wij zagen, reeds

vóor-zarathustrisch moet zijn geweest. Niet veel beter maakt

hij het, waar hij vertelt, dat de Perzen op de toppen der

hoogste bergen aan Zeus (Aïx) offeren, en dat dit de naam
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is, dien zij aan
.
den geheelen omtrek van het uitspansel des

hemels geven. Zooveel woorden, zooveel dwalingen. De
Perzen waren een veel te praktisch volk om op de top-

pen der hoogste bergen te offeren; dat lieten
zij aan hun

mythische Paradhdta's, aan Haosyanha en Yima over. Mis-

schien had Herodotus daarvan iets vernomen, zonder het

te begrijpen. Zij mogen in beeldspraak den hemel het kleed

huns .Gods genoemd hebben, , zooals hij voor de Hebreen

de troon van Jahve was, maar zij aanbaden den hemel

evenmin als dezen het deden. Heeft hij den naam Oromazes,.

die toch reeds vroeg aan de Grieken bekend was, niet

gekend, of dien, zooals hij meer met vreemde godennamen

deed, opzettelijk verzwegen? In elk geval heeft hij van

zijn wezen niets begrepen. En nu zouden wij, op grond
van deze absurde mededeeling, moeten aannemen, dat de

godsdienst in 't oud-perzische rijk nog zuiver natuurdienst

was ! Indien wij niet gelukkigerwijze, als uit den mond der-

Achaemeniden zelven, van Dariüs I af, vernomen hadden,

dat
zij Aurama%da den schepper van hemel en aarde ver-

eerden, dan zou men ons zeker thans nog op gezag van

Herodotus willen wijsmaken, dat de geheele Mazdadienst

hun vreemd was ^). Als hij nu verder zegt, dat de eenige

goden wier aanbidding van oude tijden tot de Perzen geko-
men is, de natuurgoden zon, maan, aarde, vuur, water en

winden zijn, dan heeft hij goed gehoord, al is 't niet geheel

juist, want het Zarathustrisme heeft die aloude voorwerpen
van vereering geassimileerd, maar dan wil hij dit toch zeker

zelf niet naar de letter opgevat hebben, omdat hij elders ^)

') Hoe Herodotus zich ook op andere punten vergist, is bekend.

Zoo wanneer hij zegt (1B4) dat
'

bij de Meden elk over zijn nabuur-

lieerschte en de Perzen deze anarchie hadden nagevolgd. Van 't rijk.

van Darius en diens opvolgers kon dit toch waarlijk niet gezegd

worden. Wat hij (139) beuzelt over de namen der Perzen is volslagen

onwetendheid.

.

') 5, 106.
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vaD koninklijke (^so) (^oifriKsioi) en voorvaderlijke {Trizrpuot)

goden spreekt. Herodotus, zoowel als de Achaemeniden,

zwijgen van de amesa-spenta's en van de fravasi's en van

den haomadienst. Maar reeds Aeschylus moet iets van

dien heiligen drank gehoord hebben. Immers, wanneer hij

in zijn „Perzen" ^) de schim — hetzij de uruva, hetzij de

fravasi — van Darius door de oudsten laat aanroepen, en

Atossa hem door het aanbieden van een drank tot het leven

wil terugbrengen, is die drank geen bloed, zooals bij Grieken,

maar een mengsel van melk, honing, wijn, rein water en juist

de gemengde haomadrank die aan de niet-priesters verstrekt

werd, behalve dat de grieksche dichter natuurlijk in den

bedwelmenden drank wijn gezien heeft. Op de Amesa speüta's,

die zooals men weet aan Plutarchus reeds vrij nauwkeurig
bekend waren, komen wij later terug. Maar uit de opper-

vlakkige mededeelingen omtrent de godsleer der Perzen

door een schrijver, die omtrent den grondslag dier leer en

omtrent een der voornaamste yazata's in zoo grove dwaling

verkeerde, af te leiden dat het Mazdaïsme der Achaemeniden

zuiver natuurdienst was, is ongeoorloofd ^).

In de genoemde hoofdstukken maakt Herodotus ook geen

melding van 't geloof der Perzen in de opstanding, ofschoon

men in een andere plaats ^) een toespeling op dat dogme
meent te vinden. Zeker is het, dat Theopompus, aangehaald

o. a. door Diogenes Laertius en Plutarchus, daarvan wist *).

*) Aesch. Pers., 609—615.

^) Mithra heeft hij waarschijnlijk verward met de zon, want als hij

1, 138 melaatschheid noemt een straf voor „overtreding tegen de zon",

dan herkennen wij in dit laatste de zonde van den mithróclrukhs.

Zouden zich in de heroën, die zoowel Herodotus als Xenophon in de

Cyropaedie door de perzische koningen laten vereeren, de fravasi's

verbergen? Zeker althans de paradhata's en paoiryó-tkaêsa's die in

den Farvardin-yast worden opgeteld.

") 3, 62.

*) Zie Windischmann, Zoroast. Studiën, 282 vgg. en de daar aan-

gehaalde plaatsen.
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Ook wat Herodotus over den eerdienst der Perzen zegt

is evenzeer een mengsel van waarheid en dwaling. Hem of

zijn berichtgever (Hekataeus ?) heeft vooral het onderscheid

tusschen den perzischen en den griekschen cultus getroffen,

en hij laat dit opzettelijk uitkomen. Hij heeft gelijk, dat

de Perzen hun goden niet gaarne anthropomorfisch voor-

stellen, want de beelden die zij
hadden en zelfs de symbo-

lische afbeelding van den hoogsten God of zijn fravasi te

Persepolis zijn uitheemsch van oorsprong. Maar dat zij
het

gebruik van tempels en altaren als waanzin beschouwden,

zooals Herodotus beweert, is dwaze overdrijving. De reliëfs

te Persepolis stellen den koning voor, staande tegenover

een vuuraltaar, en hoe zou er ook ergens vuurdienst mogelijk

zijn zonder eenig altaar, al ware 't van asch, zooals het

oude altaar van Zeus te Olympia, of van aarde, of van

onbehouwen steen? Tempels, zooals de grieksche, hadden

de Perzen zeker niet, maar wel, zooals wij zien zullen, gods-

huizen, waarschijnlijk huizen voor 't eeuwige vuur. En die

godin, die Herodotus Mitra noemt, had haar tempels en

beelden in Klein-Azië en Armenië niet alleen, maar zelfs

in Ekbatana. De beschrijving, die hij dan van 't perzisch

offer geeft is zoo vol tegenstrijdigheden, dat hijzelf er geen

heldere voorstelling van kan hebben gehad. Onder datgene

waarin die offers van de grieksche verschillen, behoort,

dat zij geen kransen {(Trsy^(/,oiroi) bezigen en geen vuur ont-

steken; en in éenen adem zegt hij, dat de offeraar zijn

tulband met myrte bekranst en dat het offerdier geslacht

en gekookt wordt. De Magus, zonder wien de heilige han-

deling niet geschieden mag, zingt daarbij een theogonie
—

en zij vereeren eigenlijk geen goden dan de hemellichamen

en de elementen en den ganschen omtrek des hemels, waar-

van toch moeilijk een theogonie te geven is. Dat
zij,

niet

eerst als Zarathustriërs, maar van oudsher offerspreuken en

offerzangen hadden, gelijk alle Ariërs, schijnt hij niet te

hebben geweten. Maar hij is zeker weer goed onderricht.
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als
liij beschrijft hoe de stukken van 't offerdier op het

zachtste l^ruid (het ku9agras der Indiërs, de barhi?, oorspron-

kelijk ook wel uitgespreide haresman bij de Perzen) werden

nedergelegd, en na eenigen tijd wachtens door den offeraar

meegenomen en gebruikt werden zooals hem behaagde ;

—
de tafel voor de goden, die, nadat zij zich daaraan verzadigd

hadden, het stoffelijk deel voor de menschen overlieten,

waarvan, 'fc geen Herodotus niet vermeldt, ook de priesters

het hunne wel zullen genomen hebben. Ook dit is juist,

dat men niet alleen voor zichzelf mocht bidden, maar voor

alle Perzen en den koning. Het is een van die offers, die

naast het haomaoffer nog menigmaal in 't Avesta .vermeld

worden, als bijzonder aan oude, in yazata's omgeschapen,

goden gewijd, doch waarbij dan natuurlijk door de wereld-

heerschers of door Ahura Mazda zelven de offerdieren bij

duizenden geslacht werden ^).

Veel beter is de grieksche geschiedschrijver op de hoogte,

als hij de eigenaardige zeden en gebruiken der Perzen

beschrijft, en hier juist stemt hetgeen hij meedeelt overeen

met hetgeen wij uit de inheemsche bronnen weten, ook met

de berichten van andere klassieke schrijvers. Zoo wanneer

hij spreekt van hun kieschheid in anderer tegenwoordigheid ^),

van hun waarheidsliefde ^), van hun zachtheid in 't bestraffen

van misdaden en 't behandelen der slaven *), zoodat een

vader- of moedermoord bij hen tot de onmogelijkheden

') Wat Eapp, ZDMG., XX, 80—91 uit klassieke auteurs heeft

samengebracht omtrent den perzischen eerdienst, en wat hijzelf over

dit onderwerp opmerkt, verdient nog altijd te worden geraadpleegd,

natuurlijk met de noodige critiek.

^) I, 133, vgl. Vend. 18, 90 en zie vooral ook Xenoph. Cyrop. 1,2,

16; 8, 8, 8, en vergelijk Eapp, a. p. 114 ff.

') I, 136, met de opvoeding in verband gebracht. Ook 3, 72. Zie

plaatsen uit Xenophon, Strabo, Plato (Alcibiades) en andd. bij Eapp,
a. p. 103—107.

*) I, 137, vgl. boven blz. 327 vg. Opmerkelijk dat in 't Avesta van

geen eigenlijke slaven spz'ake is.
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behoorde ^) ;
van hun vrees om rivieren, die zij bij uitstek

vereeren, op eenigerlei wijze te verontreinigen ^). Dat alles

heeft zijn parallelen in 't Avesta. Opmerkelijk is ook wat

Herodotus daarbij voegt, dat
zij hetgeen hun niet vrijstaat

te doen, ook niet mogen zeggen, waarbij men vanzelf denkt

aan de groote waarde, die 't Avesta nevens goed denken

en handelen aan goed spreken hecht ^).

Natuurlijk heeft de eigenaardige wijze van lijkbezorging,

bij de Iraniërs in gebruik, de aandacht der Ouden getrokken.

De vrees om door een lijk besmet te worden ging zoo vèr,

dat Darius I geen poort wilde doorrijden, waarboven zich

een lijk. bevond ^). Herodotus verhaalt, dat geen lijk van een

perzischen man begraven wordt, voordat het doof een vogel

of een hond verscheurd is. Maar zij willen 't niet weten

en komen er liefst niet voor uit. Alleen de Magiërs doen

het onverholen, en eerst nadat het verscheuren heeft plaats

gehad balsemen zij het overschot in was en begraven het ^).

Volgens Strabo echter begroeven de Magiërs in 't geheel

niet, en hij zal wel gelijk hebben. Hij weet zelfs te ver-

tellen, dat de Magiërs er voor dit doel een eigen edel

ras van honden op nahielden, en Cicero zegt dit van

de Hyrkaniërs ^). Men heeft hier natuurlijk.de graven der

Achaemeniden bij aangehaald, ten einde te bewyzen, dat

het Avesta of nog niet bestond, of onder de oude Perzen

geen gezag had. Wij moeten hierop later terugkomen,

maar merken nu reeds op, dat het Avesta zelf het verza-

melen en bijzetten van 't gebeente veroorlooft, en klaagt

dat in sommige gewesten, die overigens aan Mazda behoor-

^) Zie hierover Eapp. a. p. 111 ft'.

') 1, 138.

^) Aid. &aaa dh acpiv Ttote'stv ovk ë|£crt tavta ovSs Xéysiv ë^soti.

') Herod. I, 187.

^) Y.atav.riQmaccvrsg ... yfj '<iQVTttov6i. Waartoe dit balsemen in was

van afgekloven beenderen moest dienen, is niet duidelijk.

") Zie de pU. bij Eapp, ZDMG. XX, 54 ff.



DE GODSDIENST DER IRANIËES. 345

den, het begraven en zelfs het verbranden van lijken nog
voorkwam ^).

Onnauwkeurig is Herodotus weer als hij zegt, dat de

Magiërs zich niet alleen van de egyptische priesters maar

van alle menschen onderscheiden, daarin dat
zij alle dieren

dooden, maar geen honden en menschen, en er zelfs behagen
in scheppen zooveel mogelijk mieren, adders en andere

vliegende en kruipende dieren te vernietigen
— want zij

zullen toch geen ahurische dieren gedood hebben, dan alleen

voor 't offer en spijs. Maar overigens is de uitzondering

der honden en het noemen van mieren en adders zuiver

avestisch. Tevens is hier een bewijs, dat, al spreekt de

grieksche auteur niet van Ahriman en zijn booze geesten,

en al schijnt hun dualisme als leer hem niet bekend te zijn

geweest, de praktijk die er uit voortvloeide hem niet was

ontgaan.

Omtrent de Magiërs geven ons de inheemsche bronnen

geen licht ^), dan alleen dat in de inschriften van Darius

Hystaspis Gaumdta de Magus genoemd wordt, waardoor

het bestaan van zulk een caste in Medo-Perzië bewezen wordt.

Al wat wij van de Magiërs kunnen weten moet uit wes-

tersche bronnen geput worden. Herodotus noemt hen een

medischen stam ^), wat wel als een afgesloten caste gelijk

^) Vend. 1, 13 en 17. Eapp, a, p. 55 ff., meent, dat men de gewoonte
van 't verscheuren slechts in Oost-Iran algemeen toepaste, dat de Magiërs

er zich trouw aan hielden, maar dat overigens Perzen en Meden er van

afweken. Herodotus zegt echter duidelijk, dat allen het deden, maar er

zich over schaamden, en alleen de Magiërs er voor uitkwamen. Ed. Meyer,

GA, I, § 144 is van oordeel, dat Herodotus zijn berichtgever niet begre-

pen heeft, en dat deze hem maar iets verteld heeft van den vieroogigen

hond. Maar hoe kwam hij dan aan de vogels? Veeleer zou men bij

dat edel hondenras, waarvan Strabo en Cicero spreken, aan zulk een

vergissing denken. Zie ook Maspero, Hist. Ancienne, III. 589, n. 8.

en hetgeen hij daar zegt omtrent Dieulafoy's en Malcolm's vondsten.

^) TAq boven blz. 102 vg., waarop wij echter later terugkomen.

") I, 101.
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de brahmaansche moet worden opgevat en ook wel met

den stam der Levieten kan vergeleken worden. Zij waren

wel niet allen priesters, maar bezaten toch het uitsluitend

recht op het priesterschap, want in Medië en Perzië mocht

geen godsdienstige handeling, met uitzondering natuurlijk

van den huiselijken eerdienst, zonder hen worden verricht.

Bij Astyages handelen zij als droomuitleggers, en als hun

voorspelling niet uitkomt, laat de koning hen spietsen ^).

Elders laat Herodotus hen pogen door bezweringen een

storm af te wenden ^}. Maar toch worden zij nooit door

Grieken of Romeinen, zelfs niet door hellenistische en byzan-

tijnsche schrijvers, met wichelaars of toovenaars gelijk gesteld.

De Magie van Zoroaster (den profeet) van Oromazes is de

dienst der goden en het perzische Magus is het latijnsche

sacerdos ^). Nog tot in zeer laten tijd worden zij door de

best ingelichten streng van de Chaldaeërs onderscheiden,

die hun zelfs te Babel onder de Achaemeniden den voor-

rang moesten afstaan ;
al werden zij in 't Westen door

degenen die minder op de hoogte waren veelal met elkander

verward. Men zegt, maar 't is hoogst twijfelachtig, dat de

koning in hun orde moest worden opgenomen, en dat hij

reeds als kroonprins door hen onderwezen werd, wat zeer

wel mogelijk is. Even onzeker is, of zij in het Oud-perzische

rijk reeds in verschillende klassen verdeeld waren, waarvan

de hoogere zich een strenger onthouding oplegden *). Zara-

thustrisch klinkt dit zeker niet, maar het zou een overblijf-

sel uit de vóor-zarathustrische magie kunnen zijn. Volgens

Xenophon zou Cyrus de Groote de priesterschap en den

cultus der Magiërs van de Meden naar de Perzen hebben

^) T, 107 vg. ol r&v [laycov ovsiqoTtóloi, en 128. Vgl. Strabo 15,

p. 1045.

=) 7-, 191.

') Diog. Laert. Provem. 6., Plato, Alcib. 1, p. 122A, Apulejus, de

Mac/ia, 25.

*) Porphyrius, de Abstinentia, 4, 16.
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overgebracht ^), wat zeker een historischen grond heeft, al

is 't in dezen vorm niet geheel juist. De Perzen zullen toch

ook vdor Cyrus wel hun priesters gehad hebben, 'tzij
dat ze

bij hen ook Magiërs heetten, of niet, en na Cyrus wordt

nog menigmaal van perzische Magiërs gesproken. Deze

laatsten echter kunnen wel van medischen oorsprong, maar

sedert enkele geslachten in Perzië gevestigd zijn geweest.

Wij tasten hier in het donker. Alleen is het zeker dat

Pasargadae ^), de heilige plaats door Cyrus gesticht en waar

hij ook begraven is, een middelpunt voor den eerdienst der

Magiërs was, die daar de koningen van Perzië wijdden en

bijzondere voorrechten genoten. Ongetwijfeld waren zij
in

het Oud-perzische rijk hoog geëerd en hadden
zij veel invloed,

maar de koningen lieten zich toch niet geheel door hen

beheerschen en hadden geen bezwaar soms velen hunner

tegelijk ter dood te brengen, wanneer zij op hen vertoornd

waren. Hun gulden dagen begonnen echter eerst sedert de

Parthische heerschappij, en onder de Sasi\niden waren zij

oppermachtig in den staat ^).

Trekken wij de slotsom uit hetgeen wij van de Ouden

aangaande den godsdienst der Medo-Perzen vernemen —
van dien der oostelijke Iraniërs konden zij niet veel weten —
dan kunnen wij niet loochenen dat het meeste met de gods-
dienst- en zedeleer die wij uit het Avesta kennen overeen-

stemt. Mag men daaruit nog niet afleiden, dat dit Avesta reeds

onder de Achaemeniden als heilige schrift was erkend, 'tgeen

de Grieken meededen onderstelt toch een leer en cultus aan

de avestische ten nauwste verwant. De verschilpunten

*) Cyrop. 8, 1, 23. Was het misschien een invoering van het

Mazdaïsme, dat de medische Magiërs aangenomen, doch waartoe de

perzische zich nog niet bekeerd hadden ? Wij kunnen hier slechts gissen.

^) Eawlinson op Herod. 1, 121 verklaart Pasargadae als Parsagadae,

een vorm nog bij Ourtius bewaard, Parsa + gdthu (avest. gdtu) =
plaats, oord. Vernuftig, maar onzeker.

') Zie de plaatsen bij Rapp, ZDMG. XX, 75.
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moeten deels uit blijkbare dwalingen der berichtgevers,

vooral van Herodotus, deels daaruit verklaard worden, dat

onder de mazdayasnische priesters geen volledige eenvormig-
heid in voorstellingen en inzettingen kan bestaan hebben en

het Avesta wel voor de priesters onbeperkt gezag had, maar

door het volk zeker gebrekkig werd gekend. Al die obser-

vantiën, waaraan de Magiërs, en nog niet eens alle, zich

gebonden rekenden, zullen door de leeken in Perzië wel niet

nauwgezetter zijn opgevolgd dan leeken van welke religie

ook dat gewoon zijn te doen.

3. DE GODSDIENST VAN DEN OUDEREN TAK DER

ACHAEMENIDEN.

Omtrent den godsdienst van den ouderen tak der Achae-

meniden, den grooten Cyrus en zijn zoon Kambyzes, zijn

de gevoelens der geleerden zeer verdeeld; Met even groote

beslistheid verklaren de eenen hen voor zarathustrische

Mazdayasners, waaronder geen minderen dan Eduard Meyer
en Nöldeke, als de anderen hen voor polytheïsten, bepaal-

delijk voor daêvadienaars verklaren ^). De moeilijkheid ligt

in het gebrek aan gegevens. Rechtstreeksoh bericht over

den godsdienst dien
zij aanhingen geven ons de Grieken

niet. Wij moeten dal middellijk afleiden uit hun houding

tegenover de religiën der niet-iranische volken, die
zij aan

hun gezag onderwierpen. Het is niet waarschijnlijk, dat
zij

in Medië of Perzië inschriften hebben laten beitelen, zeker

^ijn die nog niet gevonden. Persepolis, waar de meeste

inscripties der jongere Achaemeniden gevonden zijn, was

misschien nog niet eens gesticht, althans resideerden
zij

daar niet, maar liefst te Suza of te Babel, en Cyrus ten

minste was doorgaans met het leger te velde. Wellicht

^) Het laatst Gray, Appendix to Williams Jackson, Religion of the

Achaemenian Kings, JAOS, XXI, 177 ff.
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woonden zij somtijds te Pasargadae, waar Cyrus volgens

het eenstemmig getuigenis der oudheid begraven ligt en

waar zijn graf op Alexander's bevel meer dan eens door

Aristobulus bezocht werd. Nu heeft men wel te Murghab, dat

voor de plaats van 't oude Pasargadae gehouden wordt, een

pijler gevonden, met een relief, dat den koning voorstelt met

een zonderlingen, meest naar egyptische modellen gevolgden

hoofdtooi, en daaronder deze woorden: „Ik ben Cyrus^
de koning, de Achaèmenide", die dan op verschillende

andere pijlers, doch zonder beeld, herhaald worden. Maar

omtrent zijn godsdienst of dien van Kambyzes, door wien

het monument wel zal zijn opgericht, leert het niets. Het

is een eenvoudig en zeer lakonisch grafschrift, waarin de

vorst niet eens, zooals in het door grieksche schrijvers uit-

gedachte, „koning der koningen" heet. Om niet te spreken

van 't gevoelen dergenen die, mede op den grond dat die

titel ontbreekt, het geheele monument met het opschrift

aan hem ontzeggen en aan den tweeden zoon van Dariu&

Nothus, den broeder van Artaxerxes Mnemón, Cyrus den

jongere toekennen ^). Maar dat Cyrus te Pasargadae, een

stad van Magiërs, zijn graf en wellicht een paleis had, is

') F. H. Weissbach, ZDMG., XLVIII, 653 fF. meent, dat het zooge-

naamde graf van Salomo's moeder te Murghab te onrechte voor hét

graf van Cyrus is gehouden, wat men veeleer zoeken moet in 'tgeen

thans „de gevangenis van Salomo" wordt genoemd. De pijlers met

opschriften te Murghab houdt hij voor overblijfsels van een paleis of

paleizen van den jongeren Cyrus en vermoedt dat die met het relief

door zijn moeder Parysatis te zijner eere zijn opgericht. Reeds vroeger

hadden Lassen, Oppert, eenigszins ook Spiegel aan de identiteit van

Murghab en Pasargadae getwijfeld. In elk geval waren er te Murghab

gebouwen van Cyrus den koning, die toch niet waarschijnlijk de

ongelukkige broeder van Artaxerxes Mnemon zal zijn geweest. Zie over

de kwestie, H. Kern, Spec. histor. exhih. scriptores graecos de reb. x)ers,

Aehaemenidarum monumentis coUatos, LB. 1855, p. 13 sq., Spiegel,.

JSran. Alterthumslcunde, II, 293 en 617 ff. AP. Keilinschriften ^, 75 if.

en de daar aangehaalde auteurs. Het is te hopen, dat opgravingen te

Murghab het gewenschte licht zullen geven.
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niet zonder beteekenis. Tenzij men wil aannemen, dat

juist de Magiërs, later, zooals men met zekerheid weet,

de eigenlijk medoperzische zoroastrische priesters, onder

zijn regeering juist het tegendeel, te weten de felste vijanden
van 't Mazdaïsme en bovendien niet van iranischen maar

van skythischen oorsprong waren, en dat Cyrus zelfs

geen Ariër maar een Elamiet, geen koning van Perzië,

maar alleen van Anzan of Ansan, een elamietisch gewest
zou zijn geweest^). Deze dartele capriolen eener wetenschap
die de historische critiek door fantazie heeft vervangen,
verdienen geen ernstige weerlegging. In de zoogenaamde
Annalen van Nabüna'ld, den laatsten chaldeeschen koning
van Babel, die niet op zijn bevel, althans niet door hem

gunstig gezinde tafelschrijvers zijn opgesteld, heet Cyrus nu

eens koning van Ansan, dan van Perzië, en als zoodanig

een klein vazal van Astyages (Istuvegu), wat zeker niet

in minachtenden zin bedoeld is, maar waarschijnlijk beduidt,

dat hij slechts voor een gering deel van zijn rijk aan den

medischen despoot schatplichtig was. Hij was de tweede van

zijn naam als heerscher over dat ryk, maar een nazaat van

Hakh^manis, van wien ook Darius zijn geslacht afleidt, en

deze laatste verklaart uitdrukkelijk dat hij een Ariër, zoon

eens Ariërs, Perzer, zoon eens Perzers is. Ofschoon hij mis-

schien gewoonlijk in Suza resideerde, was Cyrus evenmin

een Elamiet als zijn naneven, die daar ook gaarne verblijf

hielden.

Men meent echter dat zijn houding tegenover den gods-

') Hij zou dan Kuras =: Inir-as = herder des lands (vgl. Icurigalxu =
riêii-hiSi) geheeteii hebben. De naam zou dan kassistisch zijn, wat nog
niet hetzelfde is- als elamietisch. Kurus, zooals zijn naam in 't Perzisch

luidde, is, evenals Kambujya zuiver arisch. Sayce, Fresh light frovi

the momanents, 148 ff. bestrijdt de nieening dat Cyrus een monotheïst

zou zijn geweest, die te Babel als beeldstormer optrad, wat men dan

uit . Jes. 46, 1 en 2 zou hebben opgemaakt. Maar wie beweert dat?

Zie ook Billerbeck, Su%a, 130.
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dienst der Babyloniërs en de andere onderworpen natiën,

waarvan zijn eigen, te Babel gevonden C}'linder getuigt,

hem als polytheïst, als vereerder niet eener ethische godheid

als Ahuramazda, maar van natuurgoden kenmerkt. Zelf

heeft hij zeker den tekst van dit inschrift niet, opgesteld,

want het is zeer de vraag of hij de taal verstond, 't Is

heel wel mogelijk dat hij niet eens kon lezen, althans dit

babylonisch spijkerschrift niet. Maar hij was een te slim

heerscher, om zich geen rekenschap te laten geven van

hetgeen in zijn naam den volke werd verkondigd. Den inhoud

van het dekreet heeft hij zonder twijfel gekend. En hij

laat toe, dat de babylonische geestelijkheid hem voorstelt

als door Marduk geroepen tot bevrijder zijns volks én tot

de algemeene heerschappij; hij laat toe, dat men hem tot

een vereerder van dien god maakt, als een uitverkorene door

diens hand gegrepen en op zijn zegevierenden tocht naar

zijn heilige stad door hem genadig vergezeld ^). Kon, vraagt

men, een vroom Zarathustriër, een Mazdayasner dit dulden ?

Dan laat hij alle plaatstelijke goden van Sumer en Akkad,
die Nabü-na'id, tot ergernis van den Heer der goden, den

Bel ildni, Marduk van E-sagila, in Babel had saamgebracht,

op diens bevel — wat natuurlijk zeggen wil, ten gevalle

van de babelsche priesterschap
— naar hun eigen heilig-

dommen terugbrengen. Daarby spreekt hij de hoop uit,

dat die in hun eer en woning herstelde goden dagelijks

voor hem om een lang leven zullen bidden tot Bêl en

Nabü, dat ze zoo bij deze beide zijn voorspraak zullen zijn

en Marduk's zegen over hem en zijn zoon Kambujya zullen

^) Cyl. 1. 12 seq. Vgl. ook 1. 22 „wiens regeering Bêl en Nabii

(d, i. Marduk van Babel en Nabü van Borsippa) liefhebben, wiens

koningschap zij tot hun welbehagen {ana tub libbisimu) begeerden,"

en I. 23 „wijl ik dagelijks zijn vereering betracht" {aSé'a 2Jalahsn), en

voorts passim. Vgl. mijn opstel „Cyrus de Groote en de godsdienst

van Babel," in Mélanges Gh. de Harlez, 307. .
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inroepen ^). Duidelijk blijkt hier, dat Cyrus in den grooten

god van Babel den hoogen hemêlheer en schepper, maar

in de plaatselijke goden, wier recht op hun eigen heilig-

dommen hij erkende, slechts ondergeschikte wezens zag,

wier voorspraak hij op prijs stelt en die hij wel, gelijk de

avestische Mazdayasner naast Ahura Mazda zijn yazata's,

de perzische Mazdayasner zijn voorvaderlijke plaatselijke

en familie-baga's, de Roomsch-katholiek zijn heiligen, al&

een soort van middelaars dus, vereert, maar niet aan-

bidt. Van Marduk alleen heet het, dat hij hem vreest als

zijn God. Natuurlijk moest, naar de leer der babelsche

priesterschap, met Marduk de god van Borsippa, zijn zoon

en eerste middelaar, de god die den scepter verleent aan

de koningen, verbonden worden. Maar voor den Mazda-

yasner van 't Avesta stond Mithra in een soortgelijke betrek-

king tot den grooten Ahura, en de Achaemeniden hebben,

zonder hun mazdayasnisch geloof te verzaken, daartegen

ook geen bezwaar gehad ^). Het exclusivisme der S^saniden

mogen wij bij de Achaemeniden, vooral bij de ouderen hunner^

niet onderstellen. Zelfs als zarathustrisch geloovige kon

Cyrus zich niet ergeren aan hetgeen hem hier in den mond

werd gelegd, noch zijn geweten daardoor bezwaard achten.

Wij bezitten geen rechtstreeksch bewijs dat hij dit is geweest.

^) Cyl. 1. 35. Ook hier noemt hij zich „de koning die u vreesf^

{sarri palihika).

-) Tegen deze voorstelling, door mij reeds verdedigd in het aange-

haalde opstel in de Mélanges Ch. de Harlex,, heeft L, H. Gray, JAOS^
XXI, 177 ff. bezwaren ingebracht. Zijn argumenten hebben mij niet

kunnen overtuigen. Hijzelf verzwakt zijn stelling, dat Cyrus een

daêvayasnan zou geweest zijn, door toe te geven dat de maatregelen

die de koning nam tot herstel der vreemde godsdiensten aan politiek

toe te schrijven zijn, en ze te vergelijken met hetgeen DariusHystaspis,

zelf een onverdacht Mazdayasner, later evenzeer uit staatkunde deed.

Zelfs haalt hij Antiochus So'ter aan, p. 179 n., die te Babel niet anders

handelde, die wel een polytheïst maar een Helleen was, en alleen als

vorst, eveneens om politieke redenen, hulde aan Nabü bracht.
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Maar zijn handelwijs en zijn dekreet te Babel getuigt er

niet tegen. Staatkunde gebood hem, den godsdienst te eer-

biedigen der natie, wier geëerde priesterschap althans in hem

een verlosser begroette van de gehate heerschappij eens

konings, die den God der goden had beleedigd en daardoor

allerlei rampen over het land had gebracht. Misschien heeft

hijzelf in Marduk niet veel anders gezien dan zijn eigen

hoogen God onder een vreemden naam en met anderen,

doch eerwaardiger ritus.' Wellicht hebben de schriftgeleerden

van Babel hem deze voorstelling gegeven. Het is bekend,

dat zij
in de goden hunner naburen dezelfden zagen als de

hunne, alleen in naam van dezen verschillend. In elk geval

is de houding door de babelsche priesterschap tegenover

den nieuwen heerscher aangenomen niet anders, dan hetgeen

men met een gelukkigen term „priesterlijke diplomatie"

heeft genoemd ^).

Zagen de priesters van Babel in den zegevierenden ver-

overaar een bevrijder van het juk waaronder zij zuchtten,

de heerschappij namelijk van een koning die hun god niet

eerbiedigde, de door de Babyloniers onderdrukte en in

ballingschap gevoerde volken begroetten in hem den ver-

losser uit hun slavernij. Heeft hij die hoop niet beschaamd,

heeft hij althans, zooals ik meen dat vaststaat, bevel gegeven
om hen met hun goden of heiligdommen naar. hun woon-

plaatsen, terug te zenden, dan is dit ook een daad van ver-

lichte staatkunde geweest, een breken met de politiek der

oude Assyriërs en Chaldaeërs. Gelijk de babylonische tafel-

^) Th. Nöldeke, Aufsiüxe kw ^jers. Geschichte, 22. Terecht meent

hij, dat het dekreet van Oyrus geen „historisch geschulten" in ver-

warring moest brengen. Daardoor, dat de babylonische priesterschap

hem tot een belijder van Marduk maakte, wordt hij 't nog niet, evenmin

als Kambyzes . (Darius, Xerxes) en de rotneinsche keizers in Egypte.
N. vermoedt dat hetgeen hij den babylonischen afgodendienst noemt,

Cyrus geïmponeerd heeft. Ik voeg er bi], dat hij in Elam aan zulle

een cultus wel gewend was.

n. 23
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schrijvers hem voorstelllen als geroepen, uitverkoren en

geleid door Marduk, zoo zegt de hebreeuwsche profeet

hetzelfde van hem, als den geroepene en gunsteling van Jahve,

wat mij ondenkbaar voorkomt indien hij niet geweten had,

dat deze vorst, al kende hij Jahve niet voordat Hij hem

riep, geen afgodsdienaar was zooals de onderdrukkers van

zijn volk ^).

Kambyzes heeft geen perzische of babylonische inschriften

nagelaten, althans zijn zij niet tot ons gekomen, maar egyp-

tische inscripties .. gewagen van hem, en Herodotus heeft veel

van hem te verhalen Het is waarschijnlijk dat hij bij zijns

vaders leven met het onderkoningschap van Babel werd

bekleed, en hij zal daar wel dezelfde staatkunde gevolgd hebben

als Cyrus. Aan den dienst van Nabü schijnt hij een werkzaam

aandeel te hebben genomen^). Wat van zijn tocht naar en

zijn verblijf in Egypte verhaald wordt, stelt ons voor groote

raadsels en is op zeer verschillende wijze verklaard. Het

heet, dat hij aanvankelijk Psammenites met groote zachtheid

behandelde, doch hem ten laatste doodde, toen er gevaar

voor opstand dreigde. Hij zou uit zuivere wraakzucht het

lijk van Amasis hebben verbrand, 'tgeen Herodotus aan-

leiding geeft tot de opmerking, dat dit zoowel in 't oog van

de Egyptenaars als van de Perzen een groote zonde is,

daar deze laatsten het vuur voor een god houden en geen

menschenlijk mogen verbranden ^). Hij zou verder een

expeditie gezonden hebben naar 't orakel van Amun-Rê in

de Oasis, met last om aldaar den tempel te verbranden.

Daarna, teruggekeerd van een ongelukkigen tocht naar

Ethiopië en Memfis in feestvreugde vindende over de inwij-

^) Zie dit uitvoeriger besprokeji in mijn artikel „Cyrus" in Clieyne's

and Black's Eneyclopaedia Biblica.

2) Nabün.-Cyr, Oyl. Col. III, 1. 24 sqq. De plaats is zeer geschonden,
doch dat Kambyzes een lempcl inging en Nabü vereerde, is nog

duidelijk te zien.

") Herod. 3, 15 en 16.
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ding van een nieuwen Apis, zou hij dit hebben toegeschreven
aan blijdschap over zijn nederlaag en in zijn verstoordheid

den heiligen stier zulk een wond hebben toegebracht, dat

hij den volgenden dag stierf ^). Eindelijk zou hij zich niet

ontzien hebben, de dwergbeelden van den god Ptah te

Memfis te bespotten en te verbranden. Dit is het beeld,

dat Herodotus, natuurlijk op gezag van zijn egyptische zegs-

lieden, van Kambyzes teekent : een heiligschenner en beeld-

stormer, die in zijn blinde drift niet alleen de onderworpen
natie ergert in 't geen haar het heiligst is, maar zelfs de

godsdienstige overtuiging van zijn eigen volk niet eerbiedigt.

Dit laatste zou verhinderen, in al die geweldenarijen het

fanatisch ijveren van een vromen Mazdayasner tegen het

bijgeloof der Egyptenaars te zien, indien het historisch

was ^). Maar er is alle reden om er aan te twijfelen. Zelfs

het dooden van den Apis is niet geheel zeker. In de offici-

eele teksten van Memfis en Saïs wordt Kambyzes voorge-

steld als Cyrus te Babel, namelijk als een getrouw en oot-

moedig dienaar der egyptische goden. Er is zelfs een echte

stele uit zijn regeering, die hem voorstelt knielende voor

een Apis. In 't bijschrift heet hij de Levengever, gelyk

hij ook overigens met de titels der egyptische koningen
wordt versierd, en er wordt bijgevoegd, dat de plaats der

begrafenis van den Apis door zijne Majesteit werd bereid ^).

Heeft hij werkelijk geweld gepleegd tegen den altijd her-

>) Herod. 3, 25 en 27 vgg.

^) Brugsch, Oeschichte Aegtjptens^^ 745 f. houdt het verhaal van het

dooden van den Apis voor een egyptisch sprookje. Meyer, Geschiehte

JSgyptens, 389 acht het verbranden van Amasis' hjk onhistorisch en

wat de Egyptenaars Herodotus omtrent Kambyzes verhaalden, over-

dreven. Wiedemann, Aeg. Geschichte 668 f. meent, op grond van

inededeehngen van Uza-Hor, den egyptischen priester, dat de schandalen,

te Saïs door de perzische krijgslieden bedreven, door den koning

afgekeurd en bestraft zijn.

") Brugsch, a. w. 746. Wiedemann, a. w. 627 f. Ed. Meyer, a. w. 389.

De een leest het 4e, de ander het 6e regeeringsjaar.
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levenden Ptah, dan kan deze inscriptie ten doel hebben

gehad de gruweldaad te verzoenen. Officiëele waarheid, om
de gemoederen te sussen, zooals dat nog gebruikelijk is..

De leidende priesterschap, en dat was in dezen tijd die van

Saïs en Memfis, vooral de eerste, had er belang bij met den

heerscher van 't oogenblik op goeden voet te staan en zijn

gunst in 't voordeel van hun tempels en eerdiensten aan te

wenden. In werkelijkheid is Kambyzes nog veel minder

een aanbidder van Ptah of N^eit, of welke egyptische godheid

ook, geweest. Al heeft de innerlijke wrok der priesters en

de haat des volks het beeld van dezen veroveraar te zwart

gekleurd, men mag aannemen, dat hij zijn minachting voor

het nauwlijks onder symboliek verborgen fetisisme der Egyp-
tenaars niet altijd heeft kunnen bedwingen. Hij was, zooals

blijkt uit alles wat wij van hem weten, een hartstochtelijk

man, die zich door zijn luimen liet regeeren en, als hij ont-

stemd was, aan 'tgeen voorzichtigheid en staatkunde hem

geboden niet meer dacht. Men heeft hem zelfs voor waan-

zinnig gehouden, waarvoor echter geen bewijs is. Dat hij tegen,

daden van geweld niet opzag blijkt uit het vermoorden

van zijn broeder, dien hij niet vertrouwde. Maar in elk

geval pleit hetgeen van hem verteld wordt meer voor de

waarschijnlijkheid dat hij, zoo al geen belijder in den zin

van 'tAvesta, toch een Mazdayasner geweest is, en wat.

de egyptische priesters in openbare stukken van hem gelie-

ven te zeggen of hem in den mond- leggen, pleit er evenmin

tegen, als wat men te Babel aan zijn vader toeschreef tegen

het Mazdaïsme van dezen ^).

*) Gray, a. p. maakt zich van Kambyzes wat al te gemakkelijk
af op grond van de naofore statuette van Saïs. Hier is toch geen

wezenlijk verschil met den mazdayasner Darius.
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4. DE GODSDIENST VAN DEN JONGEREN TAK DER

ACHAEMENIDEN.

In al de inschriften door den jongeren tak der Achaeme-

niden nagelaten, is de godsleer niet wezenlijk verschillend.

Dezelfde belijdenis door Darius Hystaspis en Xerxes gedurig

herhaald, vindt men nog letterlijk weder aan het hoofd van

een inschrift van Artaxerxes Ochus (Astakhsathra vahuka).

Natuurlijk, want zij stond vast en was een onveranderlijke

formule geworden. Het eenige verschil is, dat de laatstge-

noemde vorst den god Mithra, en dat reeds zijn vader Mithra

en Anèhita met name noemt, en zij dus niet, gelijk hun

voorgangers, slechts van goden in 't algemeen spreken.

„De groote God ^)", zoo luidt deze telkens herhaalde belij-

denis, „is Auramazda, die deze aarde schiep, die dezen

hemel schiep, die het geluk ^) schiep voor den mensch",

en zij voegen er bij, dat diezelfde god hen tot koning

gemaakt heeft, „éen koning, éen gebieder over velen." In

zijn grafschrift zegt Darius I: „Toen Auramazda deze aarde

in verwarring zag"
— waarmee hij zinspeelt op de verwar-

ring waarin het rijk in de laatste jaren van Kambyzes ver-

keerde en de oproeren die hijzelf in den aanvang zijner

regeering te dempen had — „vertrouwde hij haar mij toe,

maakte hij mij tot koning . . . .
;
door den wil van Auramazda

bracht ik haar tot rust" ^}. Hem roept hij aan in de ver-

legenheid en de God komt hem te hulp *). Alles wat hij deed

*) De gewone vertaling van Baga vaxraka Auramaxdd: ,een groot

god is A." kan niet juist zijn, waar van andere goden geen sprake is.

^) BiydtiS is de goddelijke zegen, het geluk. Vgl. Dar. Persep. a

(I Pers.), 22—24, „wanneer het perzische volk (of: leger) beschermd

(veilig) is, zoo zal in lengte van tijd .
het geluk {siydtis) nederdalen op

dit huis, door Aura." Aura, door Spiegel als vocat. opgevat, doch

beter als instrumental., kan wel niet anders dan Auramazda zijn.

^) NR. a. 1 en passim.

*) De- laatste woorden luiden letterlijk: „stelde ik haar weder in
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op verschillende wijze heeft hij verricht overeenkomstig den
.

wil van Auramazda ^), en daarom deed hij meer dan de konin-

gen, zijn voorgangers ^). En die hulp van Auramazda heeft

hij daaraan te danken, dat hij niet twistgierig, geen leuge-

naar of despoot was en naar de wet ^) regeerde. Tot dien

God richt hij zijn gebed, om hemzelf, zijn huis en zijn land

te beschermen, en zijn laatste vermaning aan zijn onderdanen

is : „O mensch, acht de geboden van Auramazda niet afschrik-

kend (eigenlijk: stinkend), verlaat het rechte pad niet, en

wees niet weerbarstig" *).

Geheel in denzelfden geest spreekt Xerxes in de veel

minder uitvoerige inschriften die wij van hem bezitten. Ook

hij verklaart niets tot stand gebracht te hebben zonder den

wil van Auramazda, en hij roept diens bescherming in over

haar plaats", wat een navolging schijnt van het in de assyrische

inschriften honderde malen voorkomende ana asrasu utir. Vgl. ook

Beh. col. 1, 1. 10.

') Beh. col. 1, § 14 en 18.

2) Beh. col. IV. §58. Daarin ligt natuurlijk niet opgesloten, dat deze

voorgangers geen Mazdayasners waren.

') Beh. col. IV, § 62, abastdfm), of naar andere lezing abistafm),

wordt in den babylonischen tekst weergegeven door ma dênêiu, inden

zoogenaamd nieuw-suzischen door pdturukku, 'tgeen beide beteekent : „naar

de wet". Men heeft natuurlijk aanstonds aan 't Avesta gedacht en 't

is wel zeker 't zelfde woord. Doch daarmee is natuurlijk niet bedoeld

de codex, dien wij nu nog onder dien naam bezitten. Als Darius erbij

voegt, „dat hij geen geweld heeft gedaan aan S^aJcmiri en .... huvatam,"

dan is de fantazie van Oppert noodig, om in deze nog onverklaarde

en nergens meer voorkomende woorden, nevens het Avesta, den Com-

mentaar, het Gebed en zelfs de vertalingen te willen vinden. In elk

geval is met abasta een heilige wet bedoeld, verschillend van den in

§ 64 genoemden „firman" van Auramazda: hyd auramazd&hd framdna.

Williams Jackson, JAOS. XXI, 169 verwerpt terecht de emendatie

door Foy voorgesteld KZ. XXXV, 45, in pi. v. dbaStdm — arstdm.

*) NE. 1. 51 sq. en 58. „Niet weerbarstig", naar de lezing van

Weissbach ma stakava, vgl. skr. stak, „weerstaan, zich verzetten.

Spiegel leest ma starava, „zondig niet".
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zijn rijk en over de gebouwen, door hem en door zijn vader

te Persepolis opgericht *).

Men moet den klaren zin dezer teksten geweld aandoen,

om in den hier beleden god Auramazda een natuurgod te

zien. Uitdrukkingen en voorstellingen zooals men ze hier

aantreft behooren uitsluitend tot een ethischen godsdienst.

De nieuw-suzische of elamietische vertaler, die wel wist

dat de in Suza resideerende perzische vorsten een andere

religie hadden dan die zijner landgenooten, voegde achter

den naam Uramasta, zooals Auramazda in zijn taal heet,

„de god der Ariyers" ^), als de nationale god van 't heer-

schende volk en van het koningshuis.

Het is waar, de Achaemeniden spreken ook nog van

andere goden. Dat zij Auramazda „den grootsten der goden"
heeten ^) is geen bezwaar tegen hun betrekkelijk monotheïsme,

want daarin ligt alleen opgesloten dat hij de grootste van

alle goden was, onverschillig of zij die ook vereerden. In

Exodus wordt van Jahve hetzelfde gezegd en meer dan

eens heet deze zelfs „God der goden" *). Maar van meer

belang is, dat de inschriften herhaaldelijk uitdrukkingen

bevatten als deze: „Auramazda met de stamgoden", of „met

de andere goden die er zijn," of „met de andere goden",
of eenvoudig „met de goden", wier bescherming de konin-

gen dus eveneens inriepen en die zij dus meê vereerden.

En beide Artaxerxes II en III vragen ook bescherming,

de een van „den god Mithra", de ander van de beide

goden Mithra en Analiita, al laten zij Auramazda als de

^) Xerx. Persep. a (D), 1. 15. Vgl, ook b. c. en cl. (A).

2) annap '^arriyanam, Beh. col. III, §50 en Sl.ReedsWindischmann

heeft terecht ingezien, dat wij hier met geen natuurgod te doen hebben,

Zor. Studiën S. 121 f.

^) Dar. Persep. d. (H Sp.) § 1. Xerxes, Elv. § 1, hya matMsta

hagAndm.

') Exod. 18, 11. Jos. 10, 17. Ps. 136, 20 en 50, 2.
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meerdere voorafgaan ^). Maar wij kunnen zelfs van zara-

thustrische Mazdayasners niet anders verwachten. Ook het

Avesta, bepaaldelijk het jongere, plaatst naast Ahura Mazda

een groot aantal yazata's, al verheft het hem steeds daar-

boven, en het bevat niet weinig aanroepingen tot hen gericht

en liederen tot hun eer. Wij behoeven nauwlijks te herin-

neren, dat juist Mithra en Anahita tot de voornaamste dier

yazata's behoorden en dat aan elk hunner een belangrijke

yast was gewijd. Van de twee-eenheid Mithra-Ahura hebben

wij reeds gesproken. De strengste Atharvan zou de Achae-

meniden, althans op grond van hun inschriften, niet voor

ketters hebben kunnen verklaren.

Wel noemen zij zich noch Mazdayasners ^), noch Zara-

thustriërs, zooals de geloofsbelijdenis het heeft. Maar een

volledige theologische confessie kan toch in oorkonden als

deze niet verwacht worden. Niemand twijfelt of A9oka is

althans gedurende de laatste jaren van zijn regeering een

Buddhist geweest en in den vroegeren tijd schijnt hij zich

') Hadd hagaihis vithihis beduidt zeker „met de goden van den

stam", of misschien „van het (konings)liuis''. Vitha, vithiya komen in

die beteekenis meermalen voor. G. Htising, Die iranischen Eigennamen
in den AchaGmenideninschriften, S. 25, wil vitha met visa = vispa

gelijkstellen, 'tzij visaibis, 'tzij vithaibiS lezen, en eenvoudig „alle"

vertalen. Hij wijst er op dat dit ook in de babylonische en nieuw-

suzische teksten voorkomt, maar heeft niet opgemerkt dat waar deze

itti ildni gabbi en annap marpepta-itaJca hebben, in den perzischen

tekst alleen hada bagaibis staat. Zie Xerx. Persep. Ea, 18; Eb, 26

sq. ; A, 28 sq., C a, 12 en 15, O b, 21—25. Windischmann herinnert

aan de &eoï jtcctQ&oi der Achaemeniden bij Xenophon. Bartholomae,

GB. der iran Philol. 1, 226 en reeds Iran. Forschimgen 8, 251 f.

Darmesteter, ZA. III, 364 suiv. en onlangs nog Gray, JAOS, XXI,
182 zijn van 'tzelfde gevoelen als Hüsing. De zaak is niet zonder

gewicht, maar ook al was het „alle goden" zou dit de Achaemeniden

nog niet tot grooter polytheïsten maken dan de avestische Atharvans.

) Auramaxdiya taiyitja enz. wordt door sommigen vertaald: ^^als

Auramazdavereerder zweer ik", maar het is zeer te betwijfelen, of dit

juist is.
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bij de Jaina's aangesloten te hebben; maar nooit noemt hij

yAch. of een Jaina, öf een Bauddha. Zelfs de zeer rechtzinnige

S^saniden noemen zich op hun munten en in hun inschriften

wel mazdayasn^ maar zonder meer, nooit ahurisch of zara-

thustrisch, zooals de geloofsbelijdenis dat eischt. De
Achaemeniden behoefden zich echter niet zoo te betitelen.

Zij toonen duidelijk, dat zij het waren, en wel in den geest

van den zarathustrischen godsdienst. De leer omtrent

Auramazda, den schepper van hemel en aarde, van den

mensch en de zegeningen die hij smaakt, wiens wil in alles

moet worden geëerbiedigd en gehoorzaamd, die aan de

lïoningen hun heerschappij geschonken heeft en hun bijstaat

in den strijd tegen de yijanden des rijks en de rebellen,

louter leugenaars die ze zijn, die vorst en land beschermt

tegen het booze en tegen demonen als Haina, Dusiyara en

Draugd ^)
— deze leer verschilt niet wezenlijk van de

zarathustrische, zooals wij haar uit het Avesta kennen. De
sterke afkeer van leugen en bedrog, waaruit Darius alle

boosheid en bijzonder alle verzet tegen zijn gezag, allen

opstand afleidt, en zijn vermaning om steeds het rechte pad
te houden, zijn karakteristiek avestisch en zarathustrisch ^).

„Voor de leugen pas streng op. Een man die een leugehaar

is, straf dien streng", zoo heet het in het groote inschrift

van Behistan ^). En die alleen maar den vierden Fargard

^) Haina, av. haêna, het (vijandige) heir, de horde, komt in 't

Avesta niet voor als een daêva of drukhs, maar zooals 't schijnt slechts

als een vijandelijk leger. Hier bij Darius kan er slechts een booze

geest mee bedoeld zijn, vooreerst wegens 't verband, en ten andere

omdat een veldheer als Darius met vijandige legers wel raad wist en

toen althans geen vijandigen inval van een groote mogendheid had te

vreezen. Darmesteter denkt aan turanische horden, doch daarvan had

Darius niets meer te duchten. Dusiyara en Drauga zijn hier, evenals

Duzbyairya en Draogha, haar equivalenten in 't Avesta, demonen.

^) Will. Jackson, a. p. p. 171 vergelijkt zeer juist pathim tycim

rdstdm van de inscriptie met het gewone avestische raoiiStem pantam.

^) Beh. col. IV, 1. 37 sq.
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van den Yendiditd of den Mihir-yast gelezen heeft, weet

hoe streng ook het Avesta tegen alle leugen, bedrog en

trouwbreuk gekant is ^).

Van groot belang voor de vraag, in hoeverre de Mazda-

dienst der Achaemeniden van den jongeren tak met de

rechtzinnig zarathustrische voorschriften en gebruiken over-

eenstemden, is het bericht van Darius I omtrent den Magiër,

die zich in plaats van Kambyzes' vermoorden broeder Bardiya

op den troon had geplaatst en door Darius, met medewerking
van de hoofden der overige adellijke huizen van Perzië, ver-

rast en gedood werd. Jammer, dat de mededeeling zoo kort en

duister is. Nadat hij het dooden van den overweldiger ver-

haald heeft, gaat de koning aldus voort: „Toen heb ik de

dyadana's, die Ganmitta de Magu§ vernield had, (weder)

gemaakt" ^). Wat nu verder volgt is historisch van gewicht

maar voor een deel ook zeer duister
; wij kunnen 't echter

laten rusten omdat het op den godsdienst geen betrekking

heeft.

In elk geval waren de dyadana's die Gaumata verwoest

had en die Darius herstelde, een soort van tempels, want

de beide andere teksten, zoowel de semietische als de

nieuw-suzische, geven het weder door „godshuizen," waarmee

^) Windischmann. Zor. Stud. p. 121 ff. heeft eea menigte overeen-

komsten, ook in uitdrukkingen, tusschen de Inschriften en het Avesta

opgesomd, waarvan de meeste nog de aandacht verdienen.

"")
Beh. col. I, 1. 63 sqq. Terecht verbindt W. Foy, ZDMG., LVI,

341, dyadand met het voorafgaande adam alcunavam, en niyatrarayam
met de volgende zinsnede. Op deze schikking is ook mijn vertaling

gegrond. Men vergelijke behalve de vertalingen in de uitgaven van

Spiegel en Weissbach,' W. Foy in KZ. 33, 419 f. en ZDMG. L, 132 ff.

Daartegen Justi, ZDMG. LTII, 89 ff. Tegen hem en Bang {Mélanges

de Earlez, p. 10) wederom Foy, ZDMG. LIV, 341 ff. Het overige

in § 14 is duidelijk genoeg. Darius zegt, dat hij alles in Medië en

Perzië weer op den ouden voet bracht, en met inspanning van alle

krachten voor zijn huis de plaats, die het vroeger ingenomen en

waarvan de Magiër het beroofd had, heroverde.
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in den regel tempels bedoeld worden'). En nu getuigen

niet slechts Herodotus en Xenophon, maar ook Strabo nog
zooveel eeuwen later, dat de Perzen eigenlijk geen tempels,

maar slechts „gewijde oorden" kennen en beroept zich nog
Clemens Alexandrinus ^) op het getuigenis van Dinon, den

vader van Alexander's geneesheer Klitarchus, dat de Perzen

onder den vrijen hemel oiferden en geen beelden gebruikten.

Ook het Avesta gewaagt er niet van. Pausanias, in de

tweede eeuw onzer jaartelling, is de eerste die van Perzische

tempels spreekt, en dat zij onder de Sasaniden en zelfs onder

de latere Arsaciden, ook voor den zarathustrischen eerdienst

bestonden, is zeker. Hoe deze tegenstrijdigheid op te lossen ?

Ik meen, dat Dieulafoy daarop het rechte antwoord gegeven
heeft. Wij hebben reeds opgemerkt, dat de zuivere vuur-

dienst, namelijk het onderhouden en reinhouden en daardoor

vereeren van het heiligste aller vuren, het vuur Verethragna
en de Daity6-g^tu, een dienst alleen aan de zorg der priesters,

der Atharvans toevertrouwd, onderscheiden moet worden van

den vuurdienst des konings, zooals hij op de reliëfs te

Persepolis staat afgebeeld en zooals hij geschiedde op de

altaren, die de vorst zelf op zijn krijgstochten met zich voerde

en die bij optochten voor hem uit werden gedragen, "Inaar

^)
Er zijn in de Achaemeniden-inschriften nog een paar andere

woorden, die men wel als „tempel" heeft opgevat. Zoo apadana, Artax.

Sus. a., 3 en Hamadan 5, waarmee echter een paleis schijnt bedoeld

te zijn, een gebouw althans zoo eigenaardig perzisch, dat de babylonische

tekst het onvertaald laat {sum apadana). Voorts tacara, in de babylo-

nische vertaling eenvoudig bitu, huis, een vorstelijke woning dus. In 't

NPerzisch is tajar een verwarmbaar winterhuis of een zomerhuis, in 't

Armen, heeft het naast de beteekenissen „paleis, huis, eetzaal" enz.

ook die van „tempel". Zie H. Hübschmann, Armen. Grammatik I, i,

"251. Anders is 't met dyadand, dat wegens het babyIon. hitdtiSailani

als „tempels" of „heiligdommen" moet worden aanvaard en niet, zooals

Oppert wil, met „altaar" vertaald mag worden. Het woord komt van

yad = yax, „offeren, aanbidden".

") Cohort, ad Gentes, c. 5.
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vooral van de eigenlijke offeranden, waarbij dieroffers aan

de goden ter spijze werden gegeven. Deze laatste hadden

plaats in de open lucht, en daarvoor dienden die ver-

lioogde plaatsen, ook vunrplaatsen {atesgah) genoemd, welke

men nog bij Naks-i-Eustem en elders in Iran aantreft,

doch waar geen eeuwig vuur werd onderhouden, maar alleen

een tijdelijk vuur ontstoken om het offervleesch te bereiden.

Hij toonde aan, dat dit eeuwige vuur, dat niet alleen niet

mocht uitgaan, maar ook van alle besmetting rein moest

worden gehouden, zoodat de. priester zelf het niet mocht

naderen dan na alle voorzorgen te hebben genomen om het

noch door zijn adem, noch door zijn aanraking te besmetten,

in Perzië met zijn ruw en regenachtig klimaat niet onder

den blootén hemel kon worden onderhouden, maar een

streng afgesloten en overdekt vertrek vorderde. Al de

voorschriften van 't Avesta omtrent dit heiligste aller vuren

vereischen zulk een besloten plaats, al wordt zij daar nim-

mer genoemd. Deze woning van 't heilige vuur, alleen voor

priesters toegankelijk, wordt nu met dit ayadana bedoeld.

Zelfs meent Dieulafoy de overblijfelen van zulk een gebouw
uit den tijd van Artaxerxes Mnemon te Suza gevonden
te hebben ^). Wij behoeven dus de berichten der ouden

aangaande het ontbreken van tempels bij de Perzen niet

te verwerpen, aangezien een gebouw als het genoemde in

de oogen der Grieken noch een tempel (ispóv), noch, wegens
"'t ontbreken van een godenbeeld, een heiligdom (vcnég) was,

en zij er naar alle waarschijnlijkheid nooit een gezien en

er misschien niet eens van gehoord hadden.

Intusschen blijft nog de vraag, wat den Magiër Gaumata

bewogen kan hebben, de ^yadana's der Perzen te vernielen,

terwijl hij toch, naar het zeker juiste bericht van Herodotus ^),

^) M. Dieulafoy_, UAcropole de Suze, pp. 890sviivv. Dat het geboiiw,

te Suza ontdekt, een ayadana geweest zou zijn, is niet onwaarschijnlijk,

doch niet volkomen zeiier.

') Herod. 3, 7.
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aan de priesterschappen van afgodische tempels allerlei

gunsten bewees. Dieulafoy grondt daarop een samengestelde

hypothese, die niet de minste waarschijnlijkheid heeft, en

althans deze daad van Gaumö,ta niet verklaren kan. De

Magiërs zouden voorstanders van den ouden natuurdienst

en dualisten geweest zijn, die Spenta mainyu en Anra

mainyu beiden vereerden en den eersten nog niet met

Auramazda vereenzelvigden, maar een afschuw hadden van

den vuurdienst, zooals die in 't Avesta wordt verordend en

dan ook door de Perzen betracht. Daarom waren de

^yadana's een doorn in zijn oog. Maar het is dwaas voor

de handeling van den overweldiger eenige godsdienstige

oorzaak te zoeken. Hij had immers alle reden om te ver-

bergen, dat hij een Magiër was, want hij speelde de rol

van Kambyzes' broeder, een Perzer, zoodat. hij noch als

priester tegen een in zijn oog ketterschen eerdienst, noch

als Meder tegen de perzische nationaliteit kon woeden,

zonder zich te verraden ^). Darius zegt ook uitdrukkelijk

dat hij alles weer terechtbracht in Perzië, Medië en de

andere landen. De rechte toedracht der zaak kunnen wij;

niet weten, wegens de onduidelijkheid en bedorvenheid van

een gedeelte van den tekst. Maar dat de maatregelen door

den valschen Bardiya genomen, enkel een politiek doel

hadden en hoofdzakelijk gericht waren tegen den wettigen

opvolger van Kambyzes, met andere woorden tegen zijn

naaste verwanten, van wie hij vermoeden kon, dat
zij hun

aanspraak op de regeering zouden doen gelden, en tegen

de adellijke huizen die hen steunden, mag wel als zeker

^) Dit heeft ook terecht gezien Maspero, Histoire ancienne etc.*,.

III, 671 suiv., ofschoon hem niet kan toegegeven worden dat Gaumata
zelf geen Meder, maar in Perzië geboren was, te Pisyauvada (wat

Spiegel voor Pasargadae houdt). Hij trekt alleen vandaar uit met zijn

leger, Beh. I, 36, gelijk later ook Vahyazdata, die zich eveneens voor

Bardiya uitgaf, zich daarheen terugtrok, Beh. III, 42. Bardiya-Gaumata
woont en sterft in Medië, Beh. I, 58 vg.
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worden aangenomen. Dat is ook de beteekenis van de

volkomen duidelijke woorden, waarmee Darius het verhaal

van zijn restauratie besluit: „Ik spande mij in naar den

wil van Auramazda, opdat Gaumdta de Magus dit ons huis niet

zou wegnemen." En zoo was ook de moord der Magiërs, die

den val van den bedrieger volgde, niet door godsdiensthaat

ingegeven, maar eenvoudig de wraak voor de poging die

een hunner, natuurlijk met hun steun, had aangewend om
onder den naam van den jongsten der Achaemeniden van

den ouderen tak, aan de heerschappij van 't gansche huis

van Hakhamanis een einde te maken, en misschien dan

ten laatste de medische hegemonie te herstellen ^). Want
dat dit zijn geheime bedoeling was, heeft grond van waar-

schijnlijkheid, en ook Herodotus weet te verhalen, dat zijn

Pseudo-Smerdis juist de Perzen uitsloot van de gunsten,

zooals vrijheid van belasting en heeredienst, die hij aan de

bewoners der andere gewesten schonk. Hoe het
zij,

behoudens

de jaarlijksche herdenking der Magofonie, bleven de Magiërs
de bevoorrechte priesters, ook in Perzië, en hun naam tot

op den huldigen dag nog de meest geëerde in de zarathus-

trische hiërarchie. Alleen was hun voor goed de lust

benomen, om zich ook van 't staatsgezag meester te maken,

zoolang de Achaemeniden op den troon zaten.

Men heeft er groot gewicht aan gehecht, dat de Achae-

meniden in hun inschriften Anra mainyu niet noemen en

brengt dit in verband met hetgeen Herodotus verhaalt

omtrent een offer door den perzischen koning aan den

') Gedeeltelijk is dit in overeenstemming met hetgeen reeds Maspero,

Histoire Ancienne*, III, 671 s. en J. Marquardt, Fundamente israelüischer

und jüdischer Oesch. 48, n, 3. gezien hebben. Vgl. Darmesteter in

JAs. 1894, III, 530 s. Men heiinnere zich dat Hystaspes volgens

Herodotus 3, 70 onder Kambyzes satraap van Perzië was. De ^yilde

hypothese, dat hij, en dus ook Darius slechts verre verwanten van

den koning waren, Winckler, Unters. altoriental. Geseh. 126—128 is

geheel uit de lucht gegrepen.
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bnderaardschen god gebracht, gelijk een aanroeping aan

Areimanios ook een enkele maal op de monumenten der

Mithras-mysteriën voorkomt. Natuurlijk zou dit alleen kunnen

gelden van Darius, want de gedenksteenen van gebouwen
of zalen en de grafschriften, kortom de korte teksten zijner

opvolgers kunnen hier niet in aanmerking komen. Inderdaad,

evenals hij van Haina, Dusiy^ra, Drauga gewaagt, had hij

ook van Aiira niainyu kunnen spreken. Maar een argu-

onentum e süentio beduidt niet veel, tenzij men kan aan-

toonen dat het stilzwijgen niet aan toeval kan worden toe-

geschreven. En dat kan men hier niet bewyzen. Trouwens,

over het scherpgeteekende dualisme Ahuramazda-Aiira-

mainyu van het jonger Avesta is het laatste woord nog
niet gezegd. Het is ook daar niet volstrekt algemeen en

het meest uitgewerkt in de blijkbaar jongste gedeelten of

in erkende proza-invoegsels tusschen den metrischen tekst.

Misschien had het althans in Darius' tijd zijn weg tot de

Perzen nog. niet gevonden en was Aiira mainyu voor hen

nog wat hij oorspronkelijk was, de onderaardsche doodsgod.

Wij beweren geenszins dat aan de Perzen van die dagen
het Avesta zooals wij het bezitten reeds bekend en de leer

daarin vervat normatief ,was, en wij zijn veeleer geneigd

het tegendeel aan te nemen. Al wat wij meenen dat vast-

staat is : de Achaemeniden waren niet slechts Mazdayasners
maar Zarathustriërs. Die van Auramazda spreekt zooals zij,

kan niet anders zijn dan dat. En wat het andere argu-

mentum e süentio aangaat, namelijk dat
zij de Amesa

spenta's niet noemen, dit verliest al zijn waarde tegenover

een merkwaardig feit. Het is dit. Op zijn laatst tegen 400

V. C, dus nog onder de regeering der Achaemeniden

bezaten de Kappadociërs een kalender, waarin met den

Schepper en de Fravasi's de namen der zes Amsaspands
en van eenige mindere yazata's voorkomen. De orde is een

andere dan de gewone in 't Avesta en de namen zijn

blijkbaar verbasterd uit een oorspronkelijk perzischen vorm
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en niet uit den avestischen. Zij moeten die dus ongetwijfeld

van de Medoperzen gekregen hebben ^). En men kan

moeilijk aannemen, dat hetgeen zij zonder de Perzen niet

geweten zouden hebben, aan dezen, en hun koningen onbe-

kend zou zijn geweest.

5. DE GODSDIENST DER ACHAEMENIDEN VAN DEN JONGEREN

TAK NAAR UITHEEMSCHE BRONNEN.

Vatten wij de uitkomst van ons onderzoek der Achae-

meniden-inschriften samen, dan zagen wij, dat, hoe men
ook over den godsdienst van de eerste twee koningen uit

dat huis moge oordeel en, de vorsten van den jongeren tak

der dynastie geen aanhangers van een natuurdienst, geen
aanbidders van een natuurgod konden zijn, maar dat hun

God, de Schepper van hemel en aarde, van den mensch

en zijn geluk dezelfde ethische god was als die in 't Avesta

als de God door Zarathustra geopenbaard wordt voorgesteld.

De baga's die zij nevens hem aanbaden, doch zonder ze

met hem, den baga vazraka, den grooten God, gelijk te

stellen, nemen tegenover hem geen andere plaats in, dan

de yazata's in 't jonger Avesta.- Zelfs hun nationale god
Mithra kan, voordat hij, waarschijnlijk in Babel, de god
van een mystiek naturalisme werd, ook voor hen geen

zui vere natuurgod meer geweest zijn, want de Veda getuigt^

dat hij dit voor hun oost-arische voorvaderen niet eens

meer was. Vergeten was hij niet, ofschoon Darius en

Xerxes hem niet noemen, want in eigennamen komt hij

reeds onder Cyrus en ook in Medië voor. Maar zijn dienst

zal wellicht eenigszins op den achtergrond zijn geraakt,

totdat hij onder de laatste Achaemeniden in een waarschijn-

') Vgl. Franz Cumont, Mommi. de Mithra I, 132. II, 6 en Benfey-

Stern en de Lagarde aldaar aangehaald. Zie ook Darmesteter, ZA.,

I, 33 siüv.
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lijk onder babylonischen invloed gewijzigden vorm en vroeger
al in 't rechtzinnige Zarathustrisme herleefde. De vraag is

nu of de niet-perzische bronnen, voor zoover zij iets berich-

ten dat betrekking heeft op den godsdienst van Darius I en

zijn opvolgers met die uitkomsten overeenstemmen, ze beves-

tigen of verzwakken.

Letten wij dan in de eerste plaats op hun houding tegen-

over de godsdiensten der volken, die zij aan hun gezag

onderwierpen of met wie zi] oorlog voerden, dan schijnt

die zeer inconsequent te zijn. Onder- Darius Hystaspis ver-

nielen zijn generaals Dates en Artafernes al de heiligdom-

men op Naxos, maar aan de Deliërs, die reeds in angst

hun eiland verlaten hadden, zendt Dates een heraut, om
hun te doen weten, dat volgens het uitdrukkelijk bevel des

konings hun land gespaard moest worden, omdat daar twee

goden, Apollo en Artemis, geboren waren ^). Maar de tegen-

strijdigheid vervalt als men bedenkt, dat Naxos bestraft

moest worden,
'—

tegenstand tegen hun heerschappij konden

de perzische koningen nooit verdragen
— en dat Darius

in Apollo en Artemis, hetzij Zon en Maan, voorwerpen van

vereering ook voor den zarathustrischen Mazdayasner, hetzij

Mithra en Anahita moest zien, wier vermeende geboorte-

plaats hij dus behoorde te eerbiedigen ^}. Die eerbied voor

Apollo blijkt ook uit het verhaal van Herodotus ^), dat

Datis, tengevolge van een droom, de heele vloot laat door-

zoeken naar een met goud belegd standbeeld van den god,

') Herod. 6, 96 en 97.

^) Ciimont, Monum. de Mithra, I, 121, n. 4 houdt tegen Duncker

staande, dat de Acliaemeniden ia Apollo niet Mithra zagen, maar de

Zon en in Artemis de Maan. Zie de pil. door hem aangehaald. Hij

schijnt wel gelijk te hebben, voorzoover dp helleensche Apollo en

Artemis betreft. Dat de kleia-aziatische Artemis echter, evenals somtijds

Athênê en Aphroditê, met Anahita vereenzelvigd werd, is zeker, en

hoogst waarschijnlijk, ook, dat men in den klein-aziatischen Apollo
Mithra zag.

^) Herod. 6, 118.

II. 24
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dat was buitgemaakt, en als hij 't in een fenicisch schip

heeft gevonden, het naar Delos brengt, mét bevel het later

aan het thebaansche Dêlion te Tanagra weer te geven. Dat

deden de Deliërs natuurlijk niet, zoodat de Thebaners het

twintig jaren later terug moesten halen. Vreemd mag
het daarom schijnen, dat zijn zoon Xerxes een legerafdee-

ling naar Delfi zendt, om aldaar den tempel te verwoesten,

wat hij volgens Plutarchus werkelijk deed, doch wat volgens

Herodotus door een wonder verhinderd werd. De laatstge-

noemde zegt, dat hij op de schatten in den delfischen tempel

aasde, waarvan hem zooveel verteld werd. Het kan zijn,

dat dit zijn beweegreden was. Xerxes was hebzuchtig. Ook
uit den hoofdtempel van Babel sleepte hij het gouden beeld

van den god en vele schatten weg. Bovendien moest Babel

getuchtigd worden wegens den opstand van Samaserib en

zoo tot afschrikkend voorbeeld van andere satrapen gesteld^).

Doch tegen het orakel van Delfi hadden de Perzen geen
reden van bijzondere ontevredenheid. Wij mogen echter

aannemen, dat Herodotus beter ingelicht was dan Plutarchus,

en dat de verwoesting of plundering van den tempel, indien

zij al, wat niet zoo zeker is, in het plan van Xerxes lag, om
welke reden dan ook, niet heeft plaats gehad, wat den vromen

Griek wel een wonder moest schijnen. Xerxes vermijdt

den tempel van den schrikkelijken Zeus Lafystius te Alos

in Achaia, een god die met menschenoffers gediend werd,

en spaart ook aldaar het huis der nazaten van Athamas ^),

maar de Akropolis met al haar heiligdommen verwoest hij ^).

Op de Atheners waren de Perzen fel gebeten, omdat zij

aan het verbranden van Sardes hadden deelgenomen. Reeds

Darius zou een zijner dienaren hebben gelast, hem bij eiken

maaltijd te herinneren: „Heer, gedenk de Atheners!" en

^) Aldus terecht Maspero, Histoire aneiemie*, III, 716 n. 1 en 2.

'-)
Herod. 7, 191.

") Herod. 8, 54.
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vurig gebeden hebben zich eens op hen te kunnen wreken ^).

Toch schijnt Xerxes berouw gehad te hebben van zijn

gewelddaad ; althans hij stond dadelijk aan de atheensche

ballingen die hem vergezelden toe, een offer naar hun wijze

te brengen ^).

Uit een weinige jaren geleden te Deirmenjik in Klein-Azië,

nabij het oude Magnesia gevonden inschrift, dat een schrijven

van Darius I aan den Griek Gadatas, zijn satraap of min-

deren ambtenaar, bevat ^), heeft men meenen op te maken,

dat de koning een polytheist was. Maar er is daarvan niets

in den tekst te ontdekken. De koning, na Gadatas geprezen

te hebben wegens zijn zorg voor den aanplant van vreemde

boomsoorten, dreigt hem met zijn ongenade, indien hij voort-

gaat zijn beschikking omtrent de grieksche goden niet in acht

te nemen. Gadatas had namelijk aan de gewijde tuiniers van

Apollo schatting opgelegd en hen bovendien gedwongen ook

ongewijden grond te bebouwen. En nu beroept Darius zich

op de gezindheid die reeds zijn voorvaders getoond hadden

jegens dezen god, die, naar 't schijnt, eens een voor de

Perzen gunstig orakel had gegeven. Hier is niet anders

dan wijze staatkunde. Dienaars van een god, die de Perzen

welgezind was, moesten ontzien en niet in hun rechten

gekrenkt worden. En bovendien, die god was Apollo, voor

wien de Perzen, wegens zijn gelijkenis met Mithra of wegens

') Herod. 5, 105.

^) Herodotus weet niet, of hij in den droom een gezicht had, dan

of hij gewetenswroeging voelde wegens 't verbranden van den tempel:

si'rs Kdl èvd'v^ióv ol èyévEto è^-jtqriGavti tb IqÓv.

^) Het monument bevindt zich thans in het Louvre. Gevonden en

uitgegeven door Cousin en Deschamps, BuU. de corresp. liellénique

XIII, 530 suiv., vgl. XIV, 646 s. Zie ook Ed. Meyer, Bntstehung des

Judenihums, S. 19 f, en thans ook GA. III, 95, vgl. S. 4. Terecht is

opgemerkt, dat de grieksche vertaling de hand van een schrijver uit

de kanselarij van Darius verraadt, en dus officieel is. L. H. Gray,

JAOS, XXI, 183, maakt uit deze inscriptie de gevolgtrekking, dat

Darius geen Zarathustriër kon zijn; ik zie niet in, waarom.

II. 24*
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zijn beteekenis als zonnegod, een bijzondere vereering had-

den. Dat hij hem in een aan een Griek gericht bevelschrift

een 2r£og, een god noemt, is natuurlijk, want dat was in

't grieksch de eenig mogelijke vertaling van het perzische

baga. Zelfs al wilde men Darius' voorvaders op wie hij

zich beroept voor niet-mazdayasners houden, waartoe men
trouwens geen recht heeft, zou hij, hoewel Mazdayasner,
zonder zijn geloof te verzaken, om politieke redenen, vooral

jegens dezen god wel dezelfde gezindheid kunnen koesteren

als zij.

In Egypte had Kambyzes het voor goed voor de Perzen

bedorven. Darius beproefde het met een verzoenende politiek,

gaf, zooals verhaald wordt ^), aan den tempel van Memfis

een nieuwen Apis ten geschenke en bouwde aan die van

Amun-Rê in de Oasis, van Ptah te Memfis en van Horus

te Edfu. Maar het mocht niet baten. Opper-Egypte hield

zich wel rustig, omdat het niet veel meer in te brengen

had, maar in het Delta betreurde men nog altijd den val

der Saieten en droomde men van een herstel der inheemsche

dynastie. Aan den opstand, die nu uitbrak, was de godsdienst

niet vreemd. Hij ging uit van Buto en werd door de

priesterschap en het orakel van die plaats aangevuurd.

Achtten zij zich verwaarloosd voor de aloude eerdiensten

van het Zuiden en van Memfis ? Zeker is, dat toen Xerxes

zich gehaast had, na den dood zijns vaders den opstand

te dempen, hij alle andere tempels in 't bezit van hun

inkomsten liet, maar Buto van alle voorrechten en eigen-

dommen beroofde. Men vergaf hem dit nooit. Toen hij in

465 V. C door zijn zoon Darius vermoord werd, zagen de

Egyptenaars daarin een straf des hemels ^). Dat de Perzen

') Ed. Meyer, GescMehie Aegyptms, S. 391 beschouwt het VQrhaal

omtrent den Apis als een anekdote, ik weet niet waarom.

^) Zie de stele uit den tijd der Ptolemaeën bij Brugsph, Gesohiehte

Aegyptens^, S. 760. Zoowel Ed. Meyer, a. p. S. 392 als Maspero,

Histoire aneiennc*, III, 715 meent, dat de toegevendheid en verdraag-
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tegenover de Joden dezelfde politiek volgden, is bekend.

De bedenkingen van Sisines, den Satraap van Syrië en

Babylonië, tegen den tempelbouw, konden Darius niet

bewegen dien te verbieden. Integendeel, hij nam zelf de

kosten daarvan op zich en hij hechtte er zooveel waarde

aan, te Jeruzalem dagelijks een offer voor hem en zijn

huis te doen slachten, dat hij beval de daarvoor noodige

dieren evenzoo aan de priesters te leveren. Men zie daarin

geen verzaking van zijn mazdayasnisch geloof. Den godsdienst

der Joden, die voor een groot deel in hun nabijheid leefden

en waarvan er steeds als gunstelingen en ambtenaren toegang

hadden aan hun hof, kenden de perzische koningen van

nabij, en zij wisten dus wel dat Jahve, al werd hij naar

anderen ritus geëerd dan Auramazda, geen daêva, maar de

groote God des hemels, de schepper van hemel en aarde

was evenals deze, schoon onder een anderen naam. Ook

lag in dat dagelijksch ofPer voor den koning en zijn huis,

door de priesterschap van een onderworpen volk gebracht,

een erkenning van de perzische soevereiniteit, die groote

waarde had.

Wij kunnen ons hier niet verdiepen in dè vraag naar de

geloofwaardigheid der berichten omtrent den terugkeer der

ballingen onder Ezra en de beide zendingen van Nehemia,

in de boeken die hun naam dragen. De scherpe critiek

daarop door Kosters uitgeoefend en waarvan de uitkomsten

door verscheiden geleerden van naam aanvaard, doch door

een vakgenoot als Wellhausen en een historicus als Eduard

Meyer bestreden werden, blijft ook bij mij aan ernstigen twijfel

onderhevig. Maar het vraagstuk is voor de geschiedenis

zaamheid der jDerzische koningen liun gezag verzwakte en tot herhaalde

opstanden aanspoorde. Op zichzelf, meen ik. zouden die zulk een gevolg
niet gehad hebben, veeleer het tegendeel. Maar dat zij zich nu voor-

deden als mede-aanbidders der landsgoden van een onderworpen staat,

dan Aveder in een bui van dolle wraakzucht tot vertwijfeling dreven,

bracht de gemoederen tegen hen in beweging.
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van den godsdienst der Achaemeniden van ondergeschikt

belang. Genoeg zy het te herinneren, dat Artaxerxes Ij.

toen hij zijn schenker Nehemia vergunde naar Judaea te

trekken en hem zelfs tot stadhouder benoemde, geheel in

den geest zijner voorgangers handelde. En dat juist de

Joden, in godsdienstig opzicht zoozeer verschillend van hun

naburen en wier religie met het Mazdaïsme meer overeenkwam

dan met een der andere godsdiensten in het Perzische rijk,

tot de meest begunstigde der onderdanen van den koning
der koningen behoorde, pleit veeleer vóór dan tegen het

zarathustrisch geloof der Achaemeniden i).

Want uit alles blijkt, dat de Achaemeniden van den

jongeren tak zich somtijds door sympathie voor een god
dien zij aan den hunnen verwant achtten, somtijds door

bijgeloovige vrees voor een geweldige godheid,, in den regel

echter door staatkundige overwegingen lieten leiden. Het

beginsel hunner staatkunde, althans van de wijzeren onder

hen, was hetzelfde dat reeds door Cyrus was toegepast,^

verdraagzaamheid tegenover de vreemde eerdiensten. Weken

zij daarvan af, dan was het, omdat zij 't noodig achtten te

straffen of wraak te oefenen. Aan propaganda voor hum

godsdienst schijnen zij
niet te hebben gedacht, zelfs niet

bij de aan hen onderworpen Elamieten, Babyloniërs, West-

Aziaten en Egyptenaars, nog veel minder bij de Hellenen.

Auramazda was de god der Ariërs, wien
zij voor zich

trouw bleven, en zij vonden 't natuurlijk, dat ook andere

natiën hetzelfde deden jegens hun eigen goden. Slechts

wanneer die goden hun aanbidders tot opstand tegea

hun gezag aanspoorden, dan werden beiden tezamen ge-

kastijd.

Bedenkelijker schijnt het, wanneer van Xerxes verhaald

wordt, dat hij aan vreemde goden offerde. Ik reken daartoe

niet, dat hij, gereed den Hellespont over te trekken, reuk-

*)
Men vergelijke hierbij de § § 118—126 van Ed. Meyer's GA. III.
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werk laat ontsteken op de bruggen, den weg met royrthen

'bestrooien en dan bidt tot de Zon, den god plengend uit

een gouden beker, dien hij daarna met een gouden mengvat
en een perzisch zwaard in de zee werpt i) ;

noch dat zijn

Magiërs aan den Strymon witte paarden ofiPeren ^) ;
noch

dat die Magiërs, na een geweldigen storm, waarbij veel

schepen van de vloot te gronde gingen, offers brengen aan

de Winden en zelfs aan Thetys en de Nereïden ^) ;
want

paardenoffers en vereering van den zonnegod, den windgod

Vayu en de geniën der wateren waren met hei zarathustrisch

geloof niet in strijd. De grieksche namen komen voor

rekening van Herodotus. Evenzoo zijn beweren, dat de

Perzen het laatstgenoemd offer brachten, omdat de loniërs

hun iets verteld hadden van den roof van Thetys door

Peleus op die plaats. Dat Darius op het altaar te Delos

voor 300 talenten wierook deed branden, verklaart zich uit

zijn eerbied voor den zonnegod. Maar het schijnt wel een

zuiver grieksche cultushandeling die Xerxes, bij het Perga-

mum van Priamus gekomen, verricht. Daar offert hij duizend

ossen aan Athenaia Ilias en plengen zijn Magiërs ter eere

der Heroën *). Dit klinkt zeer romantisch^ maar kan, ook

wat de goden betreft, juist zijn. Men bedenke toch, dat hij

<3e Hellenen ging bevechten en dat Priamus de vijand hunner

voorvaderen was. Het kan niet verwonderen, dat hij eenige

sympathie voor hem gevoelde, hem misschien wel als een

voorzaat van zijn geslacht beschouwde. Trouwens, in taal

«n afkomst stonden de Frygiërs en hun stamverwanten nader

bij de Perzen, dan bij de Grieken. In Priamus' stamgodin kon

Xerxes eene zijner eigene godheden, Anahita of Vanaiiiti

uperetttt, de vrouwelijke yazata der overwinning zien. In

') Herod. 7, 54.

-) Herod. 7, 113.

^) Herod. 7, 191.

^) Herod. 7, 43.
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elk geval staat dit eenigszins zonderlinge feit op zichzelf

en is ook niet onverklaarbaar.*

Ook de wreedheden meermalen aan Xerxes toegeschreven

getuigen nog niet tegen hem als Zarathustriër. Het waren

altijd straffen, en even streng als bijvoorbeeld het Avesta

is tegen ketters en ongeloovigen of tegen hen die onvergeeflijke

zonden plegen, waren de perzische koningen onverbiddelijk

tegen dat onvergeeflijkste aller misdrijven, rebellie en overtre-

ding van hun geboden „de wet van Meden en Perzen." Ook
den Mazdayasner geldt het koninklijk gezag als heilig en godde-

lijk, én ook hij meent dat het met alle kracht moet gehandhaafd
worden. Toch is er onder die van Xerxes verhaalde wreed-

heden een, die lijnrecht indruischt tegen de voorschriften

van Zarathustra volgens het Avesta. Vóór hij den Strymon
overtrok zou hij, bij een plaats „Negen wegen" genaamd, even-

veel zoons en dochters van inlanders levend begraven hebben,

als een offer aan den onderaardschen god, en zijn gemalin

Amestris zou, toen zij oud werd, hetzelfde gedaan hebben met

tien kinderen uit aanzienlijke perzische familiën *). Het is

zeker niet gerechtvaardigd uit deze gruweldaden met Hero-

dotus de gevolgtrekking te maken, dat de Perzen de gewoonte
hadden menschen levend te begraven. Maar toch blijft de

vraag, hoe is het menschenoffer en nog wel een gewijd aan,

dat is bestemd tot stilling van, den toorn van een onderaard-

schen god, te rijmen met de zarathustrische wet, die zoozeer

ijvert tegen de vereering der daêva's en tegen 't begraven

der dooden? Want al laten wij daar, of de Achaemeniden

en de Perzen van hun tijd, met uitzondering van de Magiërs,

in hun graven alleen de beenderen bijzetten, nadat de roof-

vogels zich aan de lijken vergast hadden, dan wel of ze

in dit opzicht afweken van de avestische wet, en de lijken

na ze gebalsemd te hebben, begroeven
— over die kwestie

heb ik vroeger gesproken
— levend begraven, zoodat de

') Herod. 7, 114.
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drukhs Nasus de ongelukkigen bespringt nadat ze reeds in

de aarde gelegd zijn, is een ontwijding van Speüta Armaiti?

die alle beschrijving te boven gaat. Drie dingen zijn hier

slechts mogelijk : óf Herodotus was slecht ingelicht en heeft

wat al te haastig geloof gehecht aan lasterpraatjes over de

vijanden zijns volks, of de Perzen en dus ook de Achaeme-

niden hadden bij hun Mazdaïsme nog den cultus aan Anra

mainyu als doodsgod behouden en poogden hem te verzoenen,

of, en dit is 't waarschijnlijkste, zij hebben, gelijk zoo menig-
maal door belijders eener hoogere religie geschiedt, uit

bijgeloof en om een bepaald doel te bereiken, Amestris om
weer jong te worden, Xerxes om den stroom veilig over

te trekken, hun toevlucht genomen tot een barbaarsch gebruik

uit vroeger tijd, zonder zich rekenschap te geven hoezeer zij

daardoor afweken van den godsdienst, dien zij openlijk beieden.

Zonder twijfel hebben de Achaemeniden en hun volk,

evenals misschien reeds vóór hen de Meden en hun vorsten,

toen zij den mazdayasnischen godsdienst
— en dat is: den

zarathustrischen, want er is geen andere Mazdavereering
—

aannamen, nog menige oude inzetting, vooral huiselijke en

stam-culten in stand gehouden. Dergelijke oyerlevingen vindt

men in alle hoogere godsdiensten, den Islam, het Jodendom,
het Christendom zelfs niet uitgesloten. En in het jongere

Avesta zien wij immers ook de oude godheden, de daêva's

in yazata's herscheppen, de trawanten van Ahura Mazda

vermeerderen. Herodotus en Xenofon beschrijven de wagens
van Zeus en Helios en de tien heilige nisaeïsche paarden,

anderen spreken van het zeldzaam schoone paard van Helios,

Die wagens, de eene wit en goud, de andere wit, beide

bekranst en door acht of vier witte paarden getrokken,

behoorden aan Auramazda en aan Mithra. De bestuurders

gingen er naast. In den eersten zat niemand, het was de

Avagen van den onzichtbaren God. In den tweeden de

koning zelf als Mithra's vertegenwoordiger op aarde. Zelfs

op hun krijgstochten voerden de koningen deze wagens mee,
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waardoor ze ook wel verloren gingen ^). Maar dat nocli

deze pracht, noch deze symboliek, noch de vereering van

den lichtgod nevens den groeten hemelgod met het jonge-

Zarathustrisme in strijd is, bewijst het Avesta zelf, dat ook

zoowel aan An^hita als aan Mithra een wagen toeschrijft

door een vierspan getrokken ^).

Kortom, wanneer wij alles samenvatten wat de Achaeme-

niden zelven uitspreken aangaande hun godsdienst en wat

de Grieken daarvan berichten; wanneer wij hen zien afge-

beeld op de wanden hunner paleizen, hetzij staande in aan-

biddende houding tegenover het heilige vuur waarboven de

fravasi, of van Auramazda of van henzelven zweeft, hetzij

worstelend met ahrimanische dieren ; wanneer wij de Grieken

eenstemmig de Perzen hooren roemen om hun angstvallige

zorg voor reinheid in alle beteekenis, hun vrees voor al

het onbetamelijke (anasa), hun fijne kieschheid, hun waar-

heidsliefde, alle vruchten van de zarathustrische leer;
—

dan kunnen wij niet anders dan hen voor zarathustrische

Mazdayasners houden. Zy verdienden dezen naam beter

dan menig bijzantijnsch keizer den christennaam. De vorm

van hun godsdienst moge van den avestischen in sommige

opzichten verschild hebben, in hopfdzaken kwam hy daarmee

overeen. Was hij nog met naturalistische bestanddeelen

vermengd, de avestische is dat niet minder, en zuiver natu-

*) Zie de beschrijving van Xerxes' optocht bij Herod. 7, 40. Ygl.

Xenoph. Cyrop. 8, 8, 12. — Dio Chrysost. Orat. 36, § 41 en Q. Curt.

3, 3, 7 spreken van een wagen van Zeus en éen zonnepaard. Cumont,
Mon. de Mithra, II, 61. Het verlies van Xerxes' heiligen wagen en

zonnepaarden vermeldt Herod. 8, 115. Den wagen, waarop volgens

Herodotus de koning zat, houd ik voor denzelfden die aan Helios,

dat is hier zeker aan Mithra, behoort.

=>)
Aban Yt. 11 en 120. Mihir Yt. 125. Keeds Windischmann

^eeft
daaraan herinnerd. De symboliek, die van het vierspan van Mazda de

vier elementen, van dat van Anahita wind, regen, wolken en hagel

maakte, komt natuurlijk voor rekening der dichters en theologen, en

is in ieder geval niet oorspronkelijk.
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ralisme was hij, reeds blijkens den aanhef hunner inschriften,

zeker niet meer. In hartstocht, uit politiek, uit bijgeloovige

vrees zijn zij nu en dan van de beginselen hunner religie

afgeweken, maar allerchristelijkste en katholieke en aposto-

lische majesteiten hebben dat ook wel eens gedaan.

Zeker is het, dat Artaxerxes TI Mnemon daarvan niet

afweek toen hij te Suza en te Ekbatana een apaddna, door

hem ginds herbouwd, hier opgericht, onder de hoede stelde

van Auramazda, Andhita en Mithra, wier bescherming hij

dan over zich en zijn werk inroept ^]. Beide toch zijn ook

voorname yazata's in 't Avesta. Maar brengen wij dit feit

in verband met een bericht van Berossos, dat deze zelfde

Artaxerxes het eerst tempels voor Anaïtis-Aphroditê te

Babel, Suza en Ekbatana oprichtte en haar dienst ook verder

in Perzië (?), Baktrië en tot Damaskus en Sardes verbreidde ^),

dan krijgt het een andere beteekenis. Dan rijst het vermoe-

den, dat deze Achaemenide niet slechts een bijzondere ver-

eering wijdde aan den oud-arischen en ook in het Zara-

thustrisme opgenomen god Mithra en aan de iranische yazata

der vruchtbare wateren, maar dat hij deuv nieuwen vorm

van hun dienst invoerde, die te Babel door samensmelting

^) Artax. Sus. a. (Weissbacli) Artax. S (Spiegel). Bij Weissbach ook

het inschrift van Hamadan. Beide oud-perzische teksten zijn zeer

geschonden. Uit den babylonischen tekst blijkt, dat het gebouw te

Suza was opgericht door Darius I, dat het onder 's konings grootvader

Artaxerxes I door vuur vernield werd en door hem, Artaxerxes II,

nu weder opgebouwd. De suzische tekst stemt daarmede overeen.

Apaddna is geen tempel. Het is een perzisch woord, dat de beide

overzettingen onvertaald laten en ook in verschillende semietische

dialekten overging. Zie o. a. Daniel 11, 45 (IJISN ''ShX), wat niet met

de nieuwe Bijbelvertaling mag weergegeven worden door „vorstelijke

tenten", maar „paleis" beteekent. Ook de Armeniërs namen het met

wijziging over in de beteekenis van „huis", ccvlri en TtqoaxmQiov. Zie

Hübschmann Armen. Gramm. I, i, 104.

^) Beross. bij Olem. Alex., Protrept. p. 43 ed. Sylburg.
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van den iranischen met een chaldeeschen cultus ontstaan

was en die de oorsprong werd der met Anahita-dienst nauw

verbonden Mithrasmysteriën ^). De goede Artaxerxes, een

vredelievend man, schijnt voor dezen nieuwen dienst ge-
wonnen te zijn en voor Anahita heiligdommen te hebben

opgericht eerst te Babel, zoo men Berossos mag gelooven,

daarna te Suza en te Ekbatana. Ik denk niet, dat hij dit

te Persepolis gewaagd heeft, en 't is opmerkelijk, dat zijn

opvolger, in zijn persepolitaansch inschrift, alleen Mithra

noemt. Wij zagen, dat de Atharvans, al namen zij de godin,

blijkens de beschrijving van haar persoon in den Abdn-yast,

in den nieuwen vorm over, er voor zorgden, dat haar cultus

van de elders voorkomende uitspattingen vrijbleef ^).

Artaxerxes III Ochos {vahukd) schijnt, in scherpe

tegenstelling met zijn voorganger en naamgenoot, een harts-

tochtelijk dweper geweest te zijn. Althans in Egypte hield

hij vreeselijk huis, niet slechts plunderend, brandend en

moordend, maar er op uit de landzaten te ergeren in 'tgeen

hun het heiligst was. In den tempel van Ptah te Memfis

bracht hij een ezel als voorwerp van aanbidding en bij een

gastmaal zette hij het vleesch van den Hapistier aan zijn

vrienden voor. Geen wonder, dat de Egyptenaars hem met

Set-Typhon vergeleken en hem den bijnaam Ezel gaven.

Na zijn vertrek zette Bagoas, zijn landvoogd, dit heilig-

schennende werk voort ^). Hier was 't niet alleen de

wraakzucht van een beleedigd tiran, maar toonde zich ook

duidelijk de diepste verachting voor den godsdienst der

Egyptenaren.
De laatste der Achaemeniden, Darius III Kodomannus,

zal wel te zeer bezig zijn geweest met de worsteling tegen

't genie van den grootsten veldheer der Oudheid, om zich

') Dit is de waarschijnlijke gissing van Cumont.

'')
Zie boven Hóofdst. IV, § 1, blz.

") Vgl. Ed. Meyer, Geschichte Aegyptens, S. 391. Maspero, Histoire

ancienne*, III, 773 en de aldaar n. 1—3 aangehaalde plaatsen.
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met godsdienstige zaken en belangen veel bezig te houden.

In elk geval wordt daaromtrent niets bericht. De parzische

(zarathustrische) traditie spreekt steeds met groote bitterheid

van Alexander, wien zij het verlies van de heilige oorkonden

der mazdayasnische leer vervs^ijt. Indien werkelijk een

authentiek exemplaar daarvan te Persepolis bewaard werd^

moet het in den brand, dien de veroveraar in de dronken-

schap zijner feestvreugde stichtte, verloren zijn gegaan.

Een ander exemplaar, elders (te Pasargadae?) bewaard,

zou hij naar Griekenland hebben gezonden; de vernietiging

van het eerste was dus niet opzettelijk. Zeker is, dat griek-

sche schrijvers als Theopompus en Hermippus uit inheemsche

bronnen geput hebben. De omvang dier oorkonden mag
overdreven zijn voorgesteld, het was toch een rijke literatuur.

Dat daarvan in Perzië niets zou zijn overgebleven, is niet

aan te nemen. Maar de godsdienst geraakte toch in diep

verval, totdat zij door de Arsaciden, in wier parthisch

stamland het Zarathustrisme steeds schijnt te hebben voort-

geleefd, weer tot eere kwam. Door de Sasaniden (na 226

n. C.) is het, geheel hervormd en georganizeerd, de staats-

godsdienst van het Perzische Rijk geweieden. Doch de

geschiedenis dezer herleving ligt buiten ons bestek.

6. BESLUIT.

De voorafgaande onderzoekingen hebben ons geleid tot

de slotsom, dat er slechts éen Mazdaïsme bestaat, namelijk

het zarathustrische, want dat ook daar, waar de naam van

den Hervormer niet genoemd wordt, zooals in de inschriften

der Achaemeniden, de leer die zij belijden geen andere is,

dan die in de andere, ook de ontwijfelbaar oudste oorkonden,

als een aan Zarathustra geopenbaarde en door hem het

eerst gepredikte wordt voorgesteld. Dat er een naturistische

Mazdavereering aan de zarathustrische voorafgegaan en deze

daarvan slechts een hervorming zou zijn, is een onderstelling
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die ons bleek op geen stevigen grondslag te rusten. Mogelijk,
niet onwaarschijnlijk zelfs is, dat aan de mazdayasnisch-
zarathustrische hervorming een van lieverlede ontstane

scheiding tusschen de vereering van ahura's en daêva's is

voorafgegaan, waarbij ook de ahuradienst nog naturistisch,

althans slechts semi-ethisch bleef, maar die is dan eerst

door Zarathustra met de verkondiging van den grooten ahura

Mazda tot een waarlijk ethischen godsdienst verheven;

Zarathustra moge dan de naam van een persoon of een

gemeenschap zijn. Toen werd echter die scheiding tusschen

ahura's en daêva's eerst absoluut, en werd op een besliste

keus, een onvoorwaardelijke verloochening van de laatsten,

aangedrongen. Vóór dien tijd schijnt de vraag slechts

geweest te zijn, aan wie van beide de meerderheid toekwam,
een vraag die in den Veda nog naklinkt en daar ten

laatste in tegenovergestelden zin werd uitgemaakt. Een spoor
van die vroegere periode is wellicht nog te vinden in de

nauwe vereeniging van Ahura en Mithra, parallel met de

innige verbinding van den vedischen Mitra met den asura

bij uitnemendheid Varuna ^). Het Mazdaïsme, waar wij het

ook aantreffen, hoe ook gewijzigd en met daaraan oor-

spronkelijk vreemde elementen vermengd, gaat dus altijd

ter laatster instantie uit van de ethisch-religieuze hervorming
waaraan de naam van Zarathustra is verbonden.

Dit neemt niet weg, dat het niet overal gelijkvormig was.

Wij hebben het leeren kennen in drie vormen. Vooreerst

die welke vertegenwoordigd wordt door de Gatha's en de

in het gètha-dialekt geschreven stukken, een vorm' die ons

bleek de oudste en zuiverste te zijn en hoogstwaarschijnlijk

thuis te behooren in een andere landstreek, dan waar de

geschriften van 't jonger Avesta ontstonden. De leer, zooals

^) Wellicht is ook nog een naklank daarvan de naam „ahurisch",

ahüirya, nu en dan gegeven aan de leer of 't geloof {claêna), of aan
de gewijde overlevering (flcaesa). Maar de ahurische vraag (frasna) is

toch zuiver zarathustrisch.
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zij in die oudste periode ten laatste op den grondslag van

de prediking der hervormers werd vastgesteld, na reeds

eenige wijzigingen te hebben ondergaan, leeren wij het best

kennen uit de mazdayasnische geloofsbelijdenis ^). De

geloovige belijdt daarin te zijn een aanbidder van Mazda,
een aanhanger van Zarathustra, een tegenstander der daêva's,

maar een aJncratkaêsa, wat natuurlijk niet mag worden

opgevat als „volger van de wet van Ahura mazda", daar

dit reeds in het „aanbidden van Mazda" lag opgesloten,

maar alleen kan beduiden in 't algemeen „ahuradienaar",

geen daêvadienaar. Naast Ahura Mazda vermeldt hij geen

andere goddelijke wezens dan de Ame§a spenta's en bijzonder

eene daarvan, Spenta-Armaiti. Het overige der belijdenis

houdt niet meer in dan een afzwering der daêva's en een

verklaring van trouw aan de zarathustrische overlevering.

De vorm van Mazdavereering dien het jonger Avesta ons

leert kennen is op denzelfden grondslag gebouwd, maar de

aan monotheïsme grenzende godsleer der Gatha's wordt zeer

verzwakt door de vermeerdering van het aantal vereerde

wezens, voor een deel zelfs uit goden van 't vroegere poly-

theïsme gekozen, en door de overbrenging v^n bet dualisme

in de sfeer der hoogste Godheid. Bovendien wordt een

nieuw element in den eerdienst gebracht, namelijk de Haoma-

dienst. Overigens, aan de grondslagen der oude belijdenis

wordt in zooverre niets veranderd, dat Ahura Mazda boven

alles aangebeden en de strijd tegen de daêva's nog verscherpt,

alleen dat Zarathustra niet slechts geëerd, maar bijkans ver-

goed wordt.

De beide genoemde vormen van Mazdaïsme zijn schep-

pingen van wijzen en priesters, idealen, theorieën, waarvan

wij niet weten inhoever de praktijk daaraan beantwoord

heeft, maar die toch in zekere mate, waarschijnlijk in

verschillende streken, geheerscht hebben. De godsdienst

') Ys. 12 (Spiegel 13).
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der Perzen en Meden onder de Achameniden toont ons

het Mazdaïsme in de praktijk des levens. De leer is in den

grond dezelfde als die der beide andere vormen, althans de

beginselen zijn geheel dezelfde, doch haar toepassing in het

leven wordt door allerlei omstandigheden bepaald, door over-

leving van oude gebruiken, inzettingen, culten, bijgeloovig-

heden beperkt, door de menschelijke hartstochten verhinderd.

Zoo hebben wij drie vormen van Zarathustrisme, nauw

verwant, uit eenzelfden wortel gesproten, maar nochtans

verschillend. Zij verschillen vooral in twee hoofdzaken, in

den algemeenen naam voor de hoogere machten en in de

benaming voor hun priesters. Op dit merkwaardig onder-

scheid is totnogtoe de aandacht niet, of althans veel te

weinig gevestigd. De hoogere machten van de gMhische

periode zijn
—

afgezien van de zielen, de fravaêi's en der-

gelijke wezens van den tweeden rang
— uitsluitend de

Amesa spenta's, waarvan Mazda Ahura de voornaamste,

zelf de schepper of de vader der anderen is, maar die

toch met hem in eenheid verbonden zijn. Inderdaad is hij

de eenige God, de eenige Ahura, de daêva's zijn naar 't rijk

der duisternis verwezen. De godsnamen haga en yazata

zijn niet onbekend aan de gMhische schrijvers, maar als alge-

meene naam voor de hemellingen gelden zij bij hen niet meer.

Wat de priesters betreft, zij kennen noch atharvans, noch

magiërs, tenzij men in de inagavan's, de bezitters der maga,
de prototype van den lateren Magus wilde zien. Zij spreken

van een zaotar, van een maihran, een spreukdichter die zekere

bovennatuurlijke macht bezit, welbekende namen uit den ouden

tijd, maar zichzelven noemen zij saosyants, heilsprofeten.

De vorm van Mazdavereering, waarvan het jonger Avesta

de bronnen bevat, heeft van de Amesa spenta's een jklasse

van oppergoden gemaakt en daaronder de mindere hemel-

raachten gerangschikt, die met een ouden, min of meer

neutralen naam yazata's genoemd worden, wezens die men

vereert, waaraan men offert, niet bepaaldelijk goden. Den
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naam hagha kennen de schrijvers van 't jonger Avesta

wel, maar hij komt alleen voor in samenstellingen, of, als

aanduiding van een godheid in zeer jonge stukken, bepaal-

delijk in de Yasts die perzischen invloed verraden ^). Den

naam magus voor priester noemen
zij nooit ;

waar het woord

voorkomt beteekent het iets anders. Hun priesters heeten

uitsluitend vuurpriesters, atharvan's, en in een aanhangsel

van een gathisch geschrift, den Yasna der zeven hoofdstuk-

ken, wordt gezegd, dat zij van verre kwamen. Zarathustra

of Zarathustrotema is een eernaam somtijds aan de priesters

gegeven, misschien wel bij alle zarathustriërs, maar die nooit

een soortnaam geworden is.

Eindelijk de medo-perzische vorm. Hier zijn de goden

haga^s, en die naam wordt met het epitheton vaxraka zelfs

aan Auramazda gegeven. Als naam van een enkelen god

Bhaga komt hij ook in den Veda voor, en was dus oud.

De priesters zijn Magiërs, een naam misschien met het

nieuwe geloof van de Meden tot de Perzen gekomen, maar

onder de Achaemeniden zeker bij beiden in gebruik.

Dit verschil in gods- en priesternamen wijst op een ver-

schil van godsdienstige gemeenschap. De drie vormen zijn

dus werkelijk drie sekten van het zarathustrisch Mazdaïsme,
verschillend in ouderdom en oorspronkelijk ook verschillend

in het gebied waar zij heerschten. Dat de laatstgenoemde

vorm aan Medo-Perzië behoorde, staat vast. Er is alle

grond om te vermoeden, dat de jong-avestische vorm in de

oostelijke, bijzonder in de zuid-oostelijke gewesten van Iran

gezocht moet worden. Een variëteit van het Zarathustrisme,

die aan den haoma-dienst zulk een voorname plaats heeft

verleend, zal wel niet ver van de Harahvaiti, de dubbel-

gangster van de Indische Sarasvati, ontstaan zijn. Ook de

*) Baghóddta en baghóbaJchta in de laatste fargards van den Vendidtid,

19, 23
; 21, 5. Voorts Vp. 7, 3. Ys. 68, 1. Ook in den Hóm-Yt. en de

andere Yts. passim.
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in het overige van Iran onbekende, althans ongebruikelijke

priesternaam atharvan en de naam voor de aangebeden
wezens yazaia, het sanskr. yajata, toont verwantschup met

Indië, doet althans denken aan iranische stammen in de

nabuurschap van den Indus.

Yoor den oudsten vorm, den g^thischen, blijft dan alleen

het noorden, wellicht voornamelijk het noordwesten van

Irtin over, waar wij ook vroeger, op andere gronden, gemeend
hebben den oorsprong van de 'mazdayasnische hervorming
te moeten zoeken.

Ten slotte vloeiden de drie vormen ineen. De atharvans

die van verre kwamen verbreidden hun leer en cultus in

gewesten, waar de gathische leer tot nog toe den toon gaf.

In Strabo's tijd werd tusschen Magiërs en Atharvans geen
onderscheid meer gemaakt, maar de eerste naam behield het

veld
;
tot heden toe is Mobed= Magupat, Heer der Magiërs,

de hoogste priestertitel. Reeds veel vroeger schijnen de

atharvans enkele yasts ten gevalle van de Perzen gedicht,

althans overgewerkt te hebben. Aan de G^tha's kent men

wel steeds de hoogste heiligheid toe, als de oudste oorkonden

van 't geloof, maar ook de jongere geschriften erlangen god-

delijk gezag en de verzamelde fragmenten worden de voor

allen geldende Heilige Schrift.
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YIERDE BOEK.

ALGEMEENE WEEKBN OVER DE IRANIERS.

Grundriss der irA,nisclien Philologie, unter Mitwirkung v.

verschied. Gelehrten herausgeg. v. Wïlh. Geiger ii. Eriist

Kuhn in 2 Bde. Volledig Bd. I, van Bd. II, blz. 1-640.

Strassb. 1895-1901.

Art. „Perser" door Flathe in Ersch u. Gruher''s Allg.

Encyclopadie, Sect. III. Th. XVII, S. 370—434.

Spiegel, Eranische Alterlhumskunde, III Bde. Leipz. 1871

—1878.

,
Arische Studiën, I. Leipz. 1874.

,
Die arische Periode u. ihre Zustande. Leipz. 1887.

H. Brunnhofer, Urgeschichte der Ariër in Vorder- und

Centralasien. Histor.-geogr. Untersuchungen liber den

altesten Schauplatz des Rigveda und Avesta, Leipz. 1893.

W. Geiger, Ostêranische Kultur im Altertum, Erl. 1882.

J. Darmesteter, Etudes iraniennes, 2 vol. Paris, 1883 suiv.

,
Essais orientaux. Par. 1883.

F. Muller, Zendstudien. Ween. 1863—77.

Van den voortreffelijken „Grundriss" handelt het eerste

deel alleen over de irenische talen, wier „Vorgeschichte"
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door Bartholomae beschreven wordt. Van diens hand is ook

de afdeeling aan de avestische en oudperzische talen gewijd,

waarna ö. Salemann het Middelperzisch of Pehlewi bespreekt.

Het tweede stuk van dit eerste deel is gewijd aan de levende

iranische talen. Van meer onmiddellijk belang voor de studie

van den Zoroastrischen godsdienst is het tweede deel, dat

o. a. de volgende verhandelingen bevat : Avesta door Oeldner,

Oudperzische inschriften door Weissbach, Pehlewi-literatuur

door West, met een aanhangsel over de nieuwere Zoroastri-

sche literatuur der Parsi's, het nationale Epos der Perzen

door Nöldeke, de Geografie door Oeiger, de Geschiedenis

van de oudste tijden tot den ondergang der Sas^niden door

Justi. Van de beschrijving van den ir^nischen godsdienst

door Williams Jackson zijn nog slechts enkele bladzijden

verschenen. Onnoodig te zeggen dat het grootsch aangelegde

werk voor elk die een studie van het Parsisme wil maken

onmisbaar is. Brunnhofer^s „Urgeschichte" mag niet onge-

lezen ter zijde worden gelegd. De schrijver poogt met veel

geleerdheid en vernuft de innige verwantschap van het

vedische en avestische in taal, gebruiken en godsdienst aan

te toonen. Dat de stelling een grond van waarheid bevat,

kan niet miskend worden. Maar de bovenbouw bestaat meer

uit hypothezen dan uit bewijzen, en is daarom wat luchtig

opgetimmerd. Wegens SpiegeVs verdiensten als baanbreker

op het gebied dezer studiën, vooral wegens zijn veelomvat-

tende kennis, hebben zijn boven aangehaalde werken nog
steeds meer dan historische waarde, maar zij zijn thans in

menig opzicht verouderd en kenmerkten zich altijd meer

door breedte dan door diepte. Wat ook de critiek tegen

verscheiden bijzonderheden in Geiger^s beschrijving van de

oude beschaving in Oost-Ir^n hebbe ingebracht, als geheel

is
zij

een zeer verdienstelijk werk en nog steeds eenig in

haar soort. Van Darmesteter's
,
Etudes' komt hier vooral

het tweede deel (Mélanges d'histoire et de littérature irani-

enne) in aanmerking, waarin men een schat van fijne opmer-



AARDRIJKS- EN GESCHIEDKUNDIG. 391

kingen en over tal van plaatsen een nieuw licht verspreid

vindt. In de ,Essais' zijn de bekende verhandelingen over

den hoogsten god der Ariërs en over de Arische kosmogo-
nieën opgenomen.

AARDRIJKS- EN GESCHIEDKUNDIG.

F. Sjnegel, Eran, Beitr. z. Kenntnis des Landes u. seiner

Geschichte; Berlin 1863 (Vgl. Histor. ZS. Neue Folge,

VIII, 1-21).
F. Jitsti, Beitrage zur alten Geographie Persiens

;
Marb.

1869—70.

Lassen, Art. „Aeltere Geographie" in Ersch u. Gruher's

Allg. Encyclopaedie, Sect. III, Th. XVII; 8.435—443.

Justi, Geschichte des alten Persiens (üncken's Allg. Gesch.

in Einzeldarstell.) Berl. 1879 (Vgl. in den ,Grundriss',

Bd. II, 395—549).
Geo. RatuUnson, The five great Monarchies, Vol. III, 2*^

Ed. Lond. 1871—72.

,
The seventh great Oriënt. Monarcl^y. Lond. 1876.

Theod. Nöldeke, Anfsatze zur pers. Geschichte, Lpz. 1887

(Duitsche herziene uitgave van Art. ,Persia' in Encyclop.

Britannica.)

A. V. Oiitschmid, Geschichte Irans u. seiner Nachbarlander

V. Alex. d. Gr. b. z. Untergang der Arsaciden. Tüb. 1888.

(Duitsche uitgave van zijn aandeel in art. ,Persia' der

Encyclop. Britannica.)

M. Duncher, Geschichte des Alterthums, Bd.'IV 4*^ druk

Lpz. 1877.

G. Maspei'o, Histoire ancienne de 1'Orient classique, nouv.

Edition, Paris 1899. T. III, Chap. V-VII, met talrijke

illustraties.

Fd. 3Ieyer, Geschichte des Altertums, I—III, Halle, 1884—
1901.'
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Ed. Meyer, Forschungen zur alten Geschichte, Halle, 1899,

II, 437-511.

, Entstehung des Judenthums, Halle, 1896. passim.
C. P. Tiele, A.rt. „Persia" in Cheyne and Black, Encjclo-

paedia Biblica, Yol. III. Lond. 1901.

Perrot et Ckipiex, Histoire de l'Art dans l'Antiquité, T. V
Livre 10^^*^ La Perse. Paris, 1890.

M. Dieulafoy, L'Art antiqne de la Perse, IV Vols. Paris,

1884-5.

, L'Acropole de Suse, d'après les fouilles exécutées en

1881, 1885 et 1886. Paris, 1893.

Jane Dieulafoy, La Perse, la Chaldée et la Susiane. Rela-

tion de voyage. Paris, 1887.

De algemeene en staatkundige geschiedenis der iranische

volken, voorzoover daarvan sprake kan zijn, dient den ach-

tergrond te vormen voor de geschiedenis van hun godsdienst.

Daarom worden hier de voornaamste geschiedwerken opge-
noemd. Vooral Nöldeke, die de rijke stof, critisch gezift,

kort samenvat, Maspero, die het vlijtig bijeengebrachte

materiaal beheerscht en in schoenen vorm giet, daarbij met

groote nauwgezetheid naar de door hem geraadpleegde lite-

ratuur verwijst en goede illustraties geeft, en Meye?^, die

ook hier zich als meester handhaaft, komen voor het door

ons behandelde tijdperk in aanmerking. Ook Justi geeft een

helder beeld der perzische geschiedenis. Wij zouden hier

nog een aantal belangrijke monografieën, zooals van Schubert,

V. Floigl, Prdsek en anderen kunnen noemen, maar wij

moeten daarvoor naar het artikel ,Persia' in de Encyclopaedia

Biblica verwijzen. Kennis van het land, waarin de Zoroas-

trische godsdienst ontstond en bloeide, is van niet minder

gewicht. In de perzische geografie komt aan Justi groot

gezag toe. Het standaardwerk voor de perzische kunst is'

dat van Dieulafoy, wiens reis door zijne echtgenoote die



UITGAVEN EN VERTALINGEN DER HEILIGE SCHRIFTEN. 393

hem vergezelde boeiend beschreven wordt. Perrot en Chipiez

hebben van Dieulafoy's onderzoekingen vlijtig gebruik gemaakt.

Toch verdient hun 5^^ deel, omdat het meer omvat, daar-

nevens geraadpleegd te worden. De verrassende ontdekkingen

van Dieulafoy in Suza geven, niet minder dan de vroegere

te Persepolis, een denkbeeld van de pracht en weelde van

't hof der Achaemeniden.

UITGAVEN EN VERTALINGEN DER HEILIGE SCHRIFTEN.

Westergaard, Zend-Avesta, met Inleiding in 't Engelsch.

Kopenh. 1852—54.

Spiegel, Avesta, die h. Schriften der Persen. lm Grundtexte

sammt der Huzvaresh-Ubersetzung. Ween. 1853—58.

Geldner, Avesta, die h. Bücher der Persen. Stuttg. 1886— 95.

Brockhaus, Vendid^d-s^de, in latijnsche karakters. Lpz. 1850.

Gatha's. M. Haug, Die fünf Gathas, Lpz. 1858—60 ïransscr.

en vertaling; Kossotvicx,, G. ahunav. Petrop. 1867.G. ustav.,

1869. Sarath. Gé,thae poster, tres, 1871. Bartholomae ^

Die GaS"a.'s u. d. heil. Gebete d. altiran. Yolkes, transscr.

m. gramm. en glossar. Halle 1879. L. ^H. Mills, A study

of the — GMh^s, m. tekst en vertaling van 't Avest.,

Pehl., Sanskr. en Parsi. Erlang, 1892—94. Dezelfde, The

G,'s of Zar. in metre and rythm, met nieuwe lat. verta-

ling, Leipz. 1900.

Baunach, Die drei wichtigsten Gebete der Parsen m. ihren

Commentaren, u. s. w. Lpz. 1888.

Haug, Die ahuna-vairya-Formel
— m. d. alt. Zend-Com-

menlar Ys. 19, übers. u. erklart. Munch. 1872; Hübsch-

mann, E. Zoroastr. Lied, Münch. 1872. A. V. Williams

Jackson, A hymn of Zoroaster, transl. w. Comment. Stuttg.

1888; voorts vertalingen van Ys. 28, 30, 44 en 53, 5 vg.

in Bartholomaés Arische Forschungen II, Hal. 1886.

Spiegel, Neriosengh's Sanscr. vertaling v. d. Yasna, Lpz. 1861.

Vendidad. Vendidadi capita 5 priora, emend. C. Lassen,



394 UITGAVEN EX VERTALINGEN DER HEILIGE SCHRIFTEN.

Bonn. 1852; Eaug, Das 18. kap. d. Wend. Münch. 1869.

W. Oeiger, Das 3 Cap. des V. in ZDMG. XXXIV, 415

volgg. Dezelfde, Die Pehleviversion des 1. Kap. d. V. Erl.

1 877. Vgl. M. Bréal, Fragm. de critique zende Jas, 1862.

Yast's. Geldne7% Drei "Yasht—übers. u. erkl. (Yt. 19, 14

en 17). Stuttg. 1884. (Vgl. van denzelfden: Über die

Metrik des jüngeren Avesta, Tüb. 1877). Bartholomae

in Arische Forschungen II (Zamyad-yt en Ormazd-yt),
Hal. 1882. F. Pixxi, Tishtar-Yasht, tekst, pehl. en ital.

vertaling. (Overdruk) 1882. Vertalingen van Mihir- en

deels Aban-Yt. zie beneden (onder Windischmann).
Inschriften der Achaemeniden : 1®. Oud-perz. tekst: Kosso-

wicx, Inscr. palaeo-pers. Petersb. 1872 ; Spiegel, 2® Uitg.

Lpz. 1882; Weissback en Bang, Lief. 1 Lpz. 1893. 2^

Suz. tekst: Weissbach in Delitzsch u. Haupt's Ass. Bibl. IX,

Lpz. 1890. (Vgl. ook Oppert, Le peuple et la langue des

Mèdes, Par. 1879). 3<^. Babyion. Tekst: H. C. RawUnson,
JRAS. XIV, 1851; 5e%oZfZ in Del. u. Haupt's Ass. Bibl. II,

met autograf. v. Haupt, Lpz. 1882. Alle met vertalingen,

sommige met Commentaar en Glossarium.

Justi, der Bundehesh, z. 1. male herausg. transscrib. über-

setzt u. mit Glossar versehen. Lpz. 1868.

P. Dustoor Behramjee Sunjana, the Dinkard, in Pehl.

met transscriptie in Avesta-karakter, vertal. in Guzerati

en Engelsch, Commentaar en Glossar. Dl. I—VI. Bomb.

1874—91.

Zie vertaling van Bk. VIII en IX. door West,' in SBE.

Dl. 37. Oxf. 1892.

The Book of Arda Viraf ;
de Pehlevi Tekstuitgeg. door

Destur Höshangji Jdmdspji, met den tekst van den Gosht-

i-Fryano en den Hadokht-Nask en vertalingen van alles

door Haug en West, Bomb. en Lond. 1872.

Shikand-Gümanik Vijar, Pazend, Sanskr. en Pehlewi^

(Hoofdst. 1—5), uitgeg. door D. Höshangji Jdmdspji en

West, Bomb. 1887.
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Aogemadaêc^, in Pezend, OBaktr. en Sanskr. uitgeg.

vertaald en verklaard door W. Geiger (met Glossarium)

Erl. 1878.

VOLLEDIGE VEETALINGEN VAN 't AVESTA.

Spiegel, Avesta a. d. Grundtext übers. Lpz. 1862— 63 te

vergelijken met zijn Commentar ü. d. Avesta, Lpz. 1865—69.

C. de Harle%, Avesta, traduit du Zend. 2™® Ed. Luik,

1875—77.

The Zend-Avesta in M. Müller's SBE. Vol.. IV, XXIII
en XXXI. (Darmesieter, Vend. 1880. Tlie Slrözahs, Yasfcs

and Ny^yis, 1883. Mills, Yasna, Visparad, Afrinagan,

G^hs and mix. fragments. 1887.) Lond.

Jam. Darmesteter, Le Zend-Avesta. Trad. nouv. avec com-

mentaire histor. et philol. in Annales du Musée Guimet,

3 Vol. Par. 1892—93.

De uitgave van Spiegel bevat alleen Vendidad, Yasna

en Vispered, doch met de Pehlewi-vertali^ig. Die van Wes-

tergaard en Oeldner geven alleen den oorspronkelijken tekst,

doch ook dien van de Yast's en eenige kleinere fragmenten.

Beide volgen dezelfde telling der hoofdstukken, die hier en

daar van de door Spiegel gevolgde verschilt. Beide hebben

ook dezelfde indeeling in paragrafen, die behalve in de

Gètha's en de Yast's, bij Spiegel zeer verschillend is. Qeld-

ner's uitgave is een critische, waarin de gekozen tekst door

nauwkeurige opgave van de verschillende lezingen der HSS.

wordt gestaafd en ook zooveel mogelijk het metrische van

het prOza wordt onderscheiden. Zij is volledig, op de door

Darmesteter in het 3® Dl. van zijn Zend-Avesta voor 't eerst

uitgegeven fragmenten na.

De Vendidad-SS-de, door Brockhaus uitgegeven, bevat

de hoofdstukken van Ys. Yisp. en Vend. in de volgorde
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waarin ze bij den offerdienst werden opgezegd. Een litho-

grafische uitgave van den Y.S. gaf Burnouf reeds in 1829—43.

Van de GMha's bestaat nog geen bevredigende vertaling,

ook niet in de volledige overzettingen van 't Avesta. Veel

zal er altijd duister blijven. Maar noch de methode die alle

traditie ignoreert, en die Haug in 1858 toepaste, noch die

welke deze traditie bijna slaafs volgt, zooals Darmestète?\

kan tot een goede uikomst leiden. Die van Spiegel is

verouderd en daarmee ook die van Kossowioz, die er eigenlijk

een woordenrijke parafraze van levert. Ook de Harlez staat

nog te veel onder Spiegel's invloed. Mills heeft door zijn

uitvoeriger werk, waarin men alle materiaal tot verklaring

bijeenvindt, een grooten dienst aan de studie bewezen, maar

zijn eigen vertalingen zijn, de eene, in proza, slechts een

omschrijving, de andere, metrisch, veel te vrij. Maar hij is

een nauwgezet vorscher, en in de kleine uitgaaf van 1900

heeft hij veel verbeterd. De vertalingen van enkele gedeelten

door Hübschmann^ Bartholomae^ die door zijn uitgaaf een

nuttig werk deed, beide filologen van den eersten rang,

Oeldner^ een der beste kenners van 't Avesta, en zijn leerling

Williams Jackson, voldoen het meest aan de eischen eener

goede overzetting, al veroorloven B. en G. zich soms groote

vrijheden. Van hen, gelijk van Both en anderen zijn veel

verklaringen van bijzondere G^tha-plaatsen in allerlei tijd-

schriften, zooals de ZDMG., Bezzenberger''s Beitragen en

'Kuhri's Zeitschrift verspreid.

Ook van eenige Yast's gaven Geldner en Bartholomae

goede vertalingen en Darmesteter is in dit gedeelte van 't

Avesta, waar hij niet zoo gehoorzaam aan de leiband der

traditie kon loopen, beter te vertrouwen dan in de andere.

De tweede uitgaaf van SpiegeVs ,Alt-persische Keilin-

schriften' met vertaling, inleiding, commentaar en glossarium

is onmisbaar. De uitgave van Weissbach en Bang is nog,

onvoltooid ; de eenige tot nu toe verschenen aflevering bevat

alleen den getransscribeerden tekst met vertaling.
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De Pehlewi en Pdzend-geschriften die ik vermeld behoo-

ren niet tot den tijd waarmee wij ons bezighouden, maar zij

behelzen enkele verloren Avesta-fragmenten en geven hier

en daar eenig licht over de oude leer en de godsdienstige

letteren en werden daarom aangehaald. Een nieuwere ver-

taling van den BundahiS dan die van Justi, door West, vindt

men in M. MüUer's SBE. Vol. V.

Darmesteter's Zend-Avesta, teleurstellend als vertaling en

misleidend door de onzinnige hypothese omtrent den ouder-

dom en oorsprong van 'tAvesta, is nochtans een grootsch

werk, waarin zoo goed als alles wat aangaande de heilige

Schriften der Zarathustriërs kan geweten worden is saam-

gevat en uit welks inleidingen tot de verschillende boeken

en hoofdstukken zoowel als uit welks rijke aanteekeningen

veel kan worden geleerd. Niemand die den Zarathustrischen

godsdienst nader wil leeren kennen, kan het ontberen; mits

hij zich wapene met critiek. De vertaling van Spiegel is

thans verouderd, de commentaar verdient nog altijd geraad-

pleegd te worden
; zoo ook de vertaling van de Harlez.

De bekende vertaling van Anquetil Duperron (1771, in

'6 Dln.), door Kleuker in 't Duitsch overgebracht en bewerkt

(1781— 3, 2 Dln.), heeft thans alleen historische waarde.

HULPMIDDELEN VOOR DE VERKLARING DER HEILIGE TEKSTEN.

Bij de studie van 't Avesta doet zich het gebrek aan een

goed woordenboek der heilige taal pijnlijk gevoelen. JusWs

,Handbuch der Zendsprache' (Lpz. 1864) geeft wel, met een

korte schets der grammatica, een woordenboek met zoo goed
als volledige opgave van alle plaatsen, en is daarom nog

altijd onmisbaar, maar hijzelf zal de eerste zijn om toe te

geven, dat het thans, meer dan het vierde eener eeuw na

zijn verschijnen een algeheele herziening en overwerking
behoeft. Van groot nut daarentegen is zijn ,Iranisches
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Namenbuch' (Marb. 1895), met zijn etymologieën en uitvoe-

rige genealogieën voor mythologie en geschiedenis een uit-

stekend hulpmiddel. •^)

Talrijk zijn de Spraakkunsten: van Si) iegel {1SQ7), Hove-

lacque 2« Ed. (1878), Geiger (1879), de Harïez (Manuel,

(1879), de beide laatstgenoemde met Chrestomathie en Glos-

sarium, Kavasji Edalji Kanga (1891). De nieuwste is die

von Williams Jackson
,
Avesta Grammar ', Part. I, (Stuttg.

1892), waarvan het tweede deel, dat de Syntaxis en de

Metriek zal behandelen, nog niet verschenen is. Het werkje

verdient alle aanbeveling. In Barthólomaés voortreffelijk

,Handbuch der altiranischen Dialekte' (1883) vindt men
een kort saamgevatte spraakkunst van de twee avestische

dialekten en 't Oud-Perzisch, nu met zijn degelijken arbeid

in 't 1® Deel van den boven aangehaalden ,Grundriss' te

vergelijken, evenals met zijn oudere werken: ,Das altirani-

sche Verbum' (1878) en
,
Arische JPorschungen

'

I—III

(1882—87).
Voor 't Pehlewi bestaat een , Manuel' van de Harlez met

anthologie en glossarium (1880). Baanbrekend waren in hun

tijd de twee glossariën op last van het goevernement van

Bombay uitgegeven door den Destür Eoshangji Jdmdspji
A

Asd, of eigenlijk door Martin Baug (Zand-Pahlavi, 1867,

Pahlavi-Pazand, 1870) bij het tweede waarvan Haug's be-

langrijk ,Introductory essay on the Pahlavi language' gevoegd
is. Thans vergelijke men vooral Salemann in

,
Grundriss

',

boven aangehaald.

Van de talrijke zuiver filologische verhandelingen ter

verklaring der heilige Schriften kan hier geen overzicht

worden gegeven. Wij vermelden slechts dat de grond voor

de zuiver wetenschappelijke bestudeering van 't Avesta

*) Vgl. hierbij O. Eüsing, Die iranischen Eigennamen in den Achae-'

meniden-Inschiiften (Norden 1897). Veel jaren vroeger schreef A. F.

Pütt jUeber altpersische Eigennamen'.
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gelegd werd door 't beroemde werk van Eug. Burnouf,

,
Commentaire sur Ie Yasna', (Par. 1833) en het daarop

volgende van denzelfden :
,
Etudes sur la langue et les tex-

tes zendes' (Par. 1840—50), en noemen nog:
Ed. Sachau, Neue Beitrage zur Kenntniss der Zoroas-

trischen Litteratur. Wien, 1871.

A. Hovelacque, L'Avesta, Zoroastre et Ie Mazdéisme. l'"''

Partie, Introduction. Découverte et interprétation de

l'Avesta. Par. 1878.

K. Geldner, Ueber die Metrik des jüngeren Avesta. Tüb.

1877.

,
Studiën zum Avesta, Hft. 1. Strassb. 1882.

C. de Harlez, De 1'Exégèse et de la Correction des textes

avestiques. Leipz. 1883.

J. Darmesteter, Observations sur Ie Yendiddd (Extr. du

JAs.). Par. 1883.

Paul Hom, Geschichte der persischen Litteratur. Leipz.

1901, (Die Litteraturen des Ostens, Bd. VI, L populair-

wetenschappelijk.)

GESCHIEDENIS EN BESCHRIJVING VAN DEN GODSDIENST.

Algemeen. Th. Hyde, Historia religionis veterum Persa-

rum eorumque Magorum. Oxf. 1700.

J. O. Rhode, Die heilige Sage u. d. gesammte Religions-

sj'stem der Baktrer, Meder u. Perser. Frankf. 1820.

J. Q. Vuilers, Fragmente ü. d. Religion des Zoroaster, Bonn,
1833.

F. Windischmann, Zoroastrische Studiën, herausgeg. v.

Spiegel, Berl. 1863..

A. Hovelacque, Morale de l'Avesta. Par. 1874.

C. de Harlex., Des origines du Zoroastrisme. Par. 1878— 9.

M. Haug, Essays on the sacred language, writings, and
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Religion of the Parsis. 3d Ed. ed. and enlarged by E. W.

West Lond. 1884.

Sam. Johnson, Oriental Keligions. Persia. Lond. 1885.

Udv. Lehmann, ,Die Perser' in Chantepie de la Saussaye's

LB. der Eeligionsgeschichte, Bd. II. 2 Aufl. Freib. 1897.

,
Zarathustra. En Bog om Persernes gamle Tró. I.

Kopenh. 1899.

F. Justi, D. alteste iran. Religion u. ihr Stifter Zarathustra,

in Preuss. JBB. Bd. 88, SS. 55—86, 231—261. Berl. 1897.

E. Rindtorff, Die Rel. des Zarathustra, Weim. 1897.

H Oldenberg, Zarathustra, in ,Aus Indien u. Ir4n' Berl.

1899. (Deut. Rundschau, XIV, SS. 402—37, 1898.)

I. Pizzi, La religione di Zoroastro in ,Bessarione', nrs.

45—48, Rome, 1900.

P. Hom, Zoroaster, 1. seine Lehre, 2. seine Person, in

,Die christliche V/elt' n«. 10 en 11, 1901.

Oeldner, Art. ,Zoroastrianism' in Cheyne and Black, Ency-

clop. Biblica, IV (nog niet verschenen).

Over Williams JacJcson zie ,Grundriss' boven aangehaald.

Zarathustka. Kern, Spiegel, Tlele, zie boven blz. 92,

nt 1.

P. C'assel, Zoroaster, sein Name und seine Zeit, Berl. 1886.

Geldner, Art. ,Zoroaster' in Encyclop. Brit. 9th Ed. 1888.

Williams Jackson, Zoroaster, the Prophet of ancient Iran,

N.Y. 1899.

R. J. H, Qottheil, References to Zoroaster in Syriac and

Arabic Literature, in Class. Studies in hon. of H.' Drisler,

N.Y. 1894, p. 24-51.

Eschatologie. JSübschmann in JBB. f. protestant. Theo-

logie, V, SS. 203—245.

W. Galand, Ueber d. Totenverehrung bei einigen der indo-

germanischen Völker. Amst. 1888.

N. Söderhlom, La vie future d'après Ie Mazdéisme, Etude

d'eschatologie comparée (Ann. Mus. Guimet, Bibl. d'Etudes

IX). Par. 1901.
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D. W. Bousset, Die Himmelsreise der Seele (Arch. Eel.

Wiss. 1901, S. 136—169).

Vgl. de ald. blz. 155 aangehaalde verhandelingen van

Brandt en Jackson.

Bijzondere goden, Windischmann, Die persische Anahita

oder Anaitis, Münch. 1856.

, Mithra, Leipz. 1857.

Fr. Cumont, Monuments relatifs au culte de Mithra, 2 Yols.

Par. 1893.

A. Eggers, Der arische (indo-iranische) Gott Mitra. Eine

sprach- und religionsgeschichtl. Studie. Jurjen (Riga) 1894.

J. Darmesteter, Haurvatdt et Ameretat, Par. 1875.

,
Ormuzd et Ahriman, Par. 1877.

J. Minocheherjee Jd7ndspdsdna, On the avestic terms Mazda,

Ahura-Mazda, Ahura, in Trav. du Congres des Oriental.

h Leide, Vol. II, p. 1—14. 1884.

Söderblom, Les Fravashis, Par. 1899.

Vergelijkende Studiën. Zie boven Caland en 8öderhlom

onder ,Eschatologie'.

P. von Bradke, Dyaus Asura, Ahura Mazda. Hal. 1885.

A. Hillebrandt, Vedische Mythologie, I, Soma und verwandte

Götter (Haoma in Avesta, SS. 450—455). Bresl. 1891.

A. Kohut, Jüdische Angelologie u. Damonologie in ihrer

Abhangigkeit vom Parsismus, Lpz. 1866.

H. K. Cheyne, Possible Zoroastrian influences on the Eeligion

of Israël (Expository Times Vol. II, passim).

,
The Book of Psalms, its origin and its relation to

Zoroastrianism (in Sem. Studies in memory of A. Kohut),

Berl. 1897.

E. Stave, Ueber den Einfluss des Parsismus auf das Juden-

thum, Haarl. 1898.

De werken van Hyde en Vullers hebben alleen betrek-

king op het latere Pitrsisme, dat van Rhode belooft natuur-



402 GESCHIEDENIS EN BESCHRIJVING VAN DEN GODSDIENST.

lijk meer dan het geven kan en steunt geheel op de gebrekkige
Avesta-vertaling van Anquetil Duperron. Schwenh\s Mytho-

logie der Persen (Frankf. 1855) is om gelijke reden en

wegens het dooreenwarren van verschillende perioden onbruik-

baar. Wïndischmann's ,Studien' kunnen nog steeds met vrucht

worden geraadpleegd. Wesfs uitgave van Haug's ,Essays'

evenzeer. Bijzondere aanbeveling verdient Lehmann's hoofd-

stuk over de Perzen in la Saussaye's ,Lehrbuch' 2e druk,

meer nog voor hen die Deensch lezen zijn ,Zarathustra',

waarvan het tweede deel nog gewacht wordt. De overige

aangehaalde algemeene werken zijn bestemd voor den

algemeenen lezer, maar zijn meestal door bevoegde kenners

van den zoroastrischen godsdienst geschreven. Mijn eigen,

in 1864 geschreven werk: ,De godsdienst van Zarathustra'

enz. heb ik niet opgenomen, omdat het vooral in 't eerste

gedeelte herziening behoeft, en het bovendien door dit deel

mijner Geschiedenis overbodig is geworden.
CasseVs ,Zoroaster' is zeker zeer origineel, maar een

kaartenhuis van hypothezen. Jackson^s boek geeft al het

materiaal met de grootste volledigheid, maar het is te betreuren

dat de geleerde schrijver zijn stof wel met bewonderens-

waardige nauwgezetheid heeft bijeengebracht, maar er geen
historische critiek op heeft toegepast.

De verhandeling van Galand over doodenvereering en de

eschatologische studiën van Söderblom en Bousset behooren

alle tot de vergelijkende godsdienstleer. De eerste is in de

eerste plaats tehuis in het ritueel van den Veda, .maar ook

volkomen op de hoogte van 't avestische, de'-^laatste toont

interessante parallelen aan tusschen de Zarathustrische en de

joodsche en christelijke voorstellingen. Söderblom is zeer

uitvoerig en zoekt zijn overeenkomsten overal. Ook voor mij

heeft zijn boek groote waarde, al moet ik, zooals boven

bleek, op sommige punten van hem verschillen.

Windischmann''s ,An^hita' en ,Mithra' hebben, vooral

wegens het classieke materiaal dat hij aanvoert, hun waarde
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nog niet verloren, al zijn de vertalingen der betreffende

Yasfcs voor verbetering vatbaar. Het prachtwerk van Gumont
is een meesterstuk, voor de kennis en 't recht verstand der

Mithras-mysteriën onwaardeerbaar. Hoe ik over zijn opvat-

ting van den perzischen en avestischen Mithradienst denk,

behoef ik hier niet te herhalen. De twee verhandelingen van

Darmesteter behooren tot hetgeen men zijn eerste manier

zou kunnen noemen. Zij zijn even geniaal als eenzijdig. Van
de eerste acht ik het betoog mislukt, in de tweede is althans

een grond van waarheid. Over Söderblom's ,Fravashis' zie

boven blz. 242.

Von Bradke ^oogt te bewijzen, dat Ahura Mazda niet de

plaatsvervanger van den asura Varuna is, zoo als algemeen
wordt aangenomen, maar van Dyaüs asura, maar ik vrees

dat het hem niet gelukt is. Voor Hillebrandt is ook Haoma
een maangod; zeker was hij dat niet meer voor de Zara-

thustriërs. Kohut slaat zeker den invloed van 't Parsisme op
het Jodendom te .hoog aan, en ook Cheyne is daartoe mis-

schien wat al te zeer geneigd. 8tave is het gelukt dien

invloed op sommige punten tot hooge waarschijnlijkheid te

verheffen, ofschoon hij met juiste critiek de oorspronkelijk-

heid van het Jodendom in andere opzichten handhaaft.

n. 26
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DEEL I.

Blz. 42. Er schijnt hier strijd tiisschen «hetgeen reg. 14

V. boven omtrent het uitgaan van den hu op den dag gezegd
wordt en den twijfel, reg. 1 v. ond. — 43, reg. 4 v. b. uit-

gesproken, of men dit in den oudsten tijd reeds leerde. Men

voege dus blz. 42, r. 14 v. b. tusschen dan en als in: —
zoo leerde men althans later — .

Blz. 43, reg. 5 v. b. leze men, in plaats van de woorden :

„Om dit geluk deelachtig te worden," die schijnen te slaan

op het onmiddellijk voorafgaande, wat echter de bedoeling

niet is — «Om zich het voortleven na den dood te ver-

zekeren.
"

') Dr. Alb. Poutsma te Amsterdam had de goedheid mij te wijzen

op eenige onduidelijkheden en tegenstrijdigheden, die hij bij aandachtige

lezing in het eerste en in de eerste helft van het tweede deel dezer

Geschiedenis had opgemei-kt. Hij heeft mij daarmee een dienst bewezen,

waarvoor ik hem dankbaar ben. De onduidelijkheden zijn dikwijls een

gevolg van 't gebrek aan gegevens, dat mij geen recht gaf met meer

beslistheid te spreken, maar kunnen toch hier en daar worden wegge-

nomen. Tegenstrijdigheden zullen altijd voorkomen, wanneer tusschen

de samenstelling van verschillende stukken eener Geschiedenis jaren

verloopen, zooals dat met mijn werk het geval was. Voortgezette studie

en nieuw ontdekte bronnen nopen dan tot wijziging van vroeger uit-

gesproken meeningen. Om aan de gewettigde bezwaren te geiüoet te

komen, laat ik bovenstaande Nalezing volgen.
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Blz. 51. Het hier gezegde, dat de koningen van 't

Middelrijk gelijke hulde ontvingen als de goden, zelfs

Nuter genoemd en niet zelden hooger geprezen werden dan

de groote weldoeners des lands Ea en Hapi, schijnt in strijd

met hetgeen men blz. 54 leest, dat „vooral de regeerende

koningen niet zoo hoog als Koning Ptah, Turn of ETi

stonden." Dr, P. vermoedt, dat de verklaring ligt in de

omstandigheid, dat blz. 51 de officiëele, op blz. 54 de volks-

godsdienst wordt beschreven. Terecht ! Maar, vraagt hij, wie

waren het dan, die de Koningen hooger prezen dan Ea?

Antwoord: zijzelven of hun hofpriesters in de inschriften

der Koninklijke graven.

Blz. 52. Dr. P. weet de woorden, reg. 11 v. b. en vlgg. :

»De priesterstand wordt veel meer dan vroeger een stand,

een waardigheid, die meest van vader op zoon overerft" niet

overeen te brengen met blz. 62, reg. 17 v. b. en vlgg. „Toch

vormden zij
nu (in het tweede Thebaansche tijdperk) veel

meer dan vroeger een eigen, zij
het dan ook geen erfelijken

stand," wat hi] dan volgens blz. 106 eerst onder hetSaïetisch

tijdperk werd. En hij haalt daarbij aan Wiedemann, Oesch.

V. Alt-Agypten, S. 148 die zegt, dat onder de laatste Eames-

siden, dus nog in het tweede Thebaansche t^'dperk, het

Opperpriesterschap van Theben op den oudsten mannelijken

verwant van den dignitaris erfelijk overging. De tegen-

strijdigheid is slechts schijnbaar. Een stand is pas erfelijk,

wanneer men door geboorte noodwendig daartoe behoort.

De priesterstand was het dus niet tijdens het Middelrijk, al

ging het ambt toen meestal van vader op zoon over, even-

min als de stand van predikanten erfelijk is al zijn onder

hen een groot aantal predikantszonen, ja zelfs gansche fami-

liën en geslachten van theologen. De egyptische priesterstand

was dat evenmin onder het tweede Thebaansche rijk, al

maakten de Opperp7iesters van Theben, tegen 't eind dier

periode, hun hyzondere ivaardigheid erfelijk, met het oog
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Op hun streven om de koningskroon te bemachtigen, wat

hun voor een tijd gelukte.

Blz. 69, reg. 10 v. o. „vertoonen zich de eerste sporen
van de leer der vergelding." Dit is niet geheel juist, indien

het waar is, wat blz. 55 vlg. van de eschatologische voor-

stellingen ten tijde van het Middelrijk gezegd wordt, nl. dat

ook toen reeds zedelijke gedachten daarin niet ontbraken en

men zijn hoop ook toen grondde op 't bewustzijn den wil

der goden te hebben gedaan. Men leze dus blz. 69: „vindt

men de eerste symbolische voorstelling die getuigt van 't

bestaan eener bepaalde leer der vergelding."

Blz. 80, reg. 1 v. b. „van een afneming van den omvang
des rijks of van het gezag des konings is onder zijn

(Hu'naten's) regeering geen bewijs te vinden." Dit oordeel

steunde op hetgeen men uit de voorstelling die de egyp-

tische monumenten van zijn macht en regeering geven^

meende te mogen opmaken, en werd geschreven voordat

de El-Amarna-brieven ontdekt waren. Die brieven gaven

mij den indruk, dat onder de regeering van genoemden
vorst de macht van Egypte over Kanaan en Aramaea tot

aan den Eufraat, die toen nog wel bestond en erkend werd,

snel afnam. Dit sprak ik uit op blz. 284, ofschoon hetgeen

ik daarbij voeg, dat zij „weldra geheel te gronde ging"

misschien te veel is gezegd. Vgl. mijn Rectorale Rede:

West'Azië in het licht der jongste ontdekking^ Leiden, Brill

1893, vooral de Engelsche vertaling van Miss ,Taylor:

Western Asia according to the most recent discoveries, Lond.

Luzac & Cie, 1893. Ik mag niet verzwijgen, dat sommige

geleerden dit gevoelen bestreden hebben, zonder, mij echter

te overtuigen.

Blz. 89, reg. 12 v. o. moeten de woorden „onder den

invloed misschien van perzische, zeker van grieksche be-

grippen" vervallen. De juiste toedracht der zaak kan men

op blz. 105 vinden.
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Blz. 116, reg. 3 v. b. leze men in plaats van: „het

zuivere monotheïsme" : „het monotheïsme in eenigerlei vorm."

Blz. 129 ond. en volg. Het is bekend, dat tegen het

jaartal door Nabün^'id voor Naram-Sin en daarmede voor

diens vader Sargon aangegeven, ernstige bezwaren zijn inge-

bracht door C. F. Lehman in zijn werk Zwei Hauptpro-
hleme der altorientalischen Chronologie, Leipz. 1898. Hij

heeft aangetoond, dat hetgeen als vaststaand voor de chro-

nologie der babylonische en assyrische geschiedenis beschouwd

mag worden, en voorts hetgeen de jongste ontdekkingen
omtrent gelijktijdige regeeringen te Ur, Sirpurla en Agane
aan het licht gebracht hebben, bewijst dat Sargon en zijn

zoon niet reeds omstreeks 3800 v. C. geregeerd kunnen

hebben, maar eerst veel later. Hij denkt hier aan een

vergissing van niet minder dan 1000 jaren, en plaatst hen

dus ongeveer 2800 -v. C. Daargelaten of het verschil zoo

groot en of de oorsprong der vergissing door L. juist ver-

klaard is, tegen zijn betoog in 't algemeen is niets in te

brengen. Evenals Ed. Meyer heb ik mij, in mijn aankon-

diging van L's boek in de ZA. XIY, 890 fP., reeds daarbij

aangesloten. Op blz. 180 leze men dus in plaats van de

woorden: „Mag men de juistheid
— niet lang daarna" —

alzoo ; „De juistheid dezer tijdsbepaling is met recht

betwijfeld. Zoo vroeg kan de regeering van de genoemde

koningen van Agane niet gesteld worden, zeker niet vroeger

dan 3000 v. C. Toen, en welhcht al vroeger, bestond reeds.
"

Wat op blz. 136 globaal als bloeitijd van èirpurla wordt

aangegeven, kan dus onveranderd blijven.

Blz. 197 reg. 11 v. o. en volgg. te schrappen de woor-

den ; „En zij onderscheiden zich — wie te weerstaan god-
deloosheid is," daar dit in zijn algemeenheid niet van alle

semietische volken kan worden gezegd. Althans zou daar-

van moeten worden uitgezonderd wat wij ontleenden aan de
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vroegere bewoners der landen, die zij aan zich onderworpen
hadden of waarmee zij van lieverlede waren samengesmolten.

Blz. 264 reg. 14 v. b. „de asêrcCs of gewijde boom-

stammen." Volgens Moore in Encycl. Biblica^ s. v., zijn het

veeleer palen en geenszins surrogaten voor den gewijden
boom. In elk geval zijn het symbolen, oorspronkelijk fetisen

van de kanaaneesche godin Aêêra, waarover blz. 286 en 290

wordt gesproken.

Blz. 284. Zie het boven over bladz. 80 gezegde.

Blz. 291 reg. 11 v. b. volg. „in de gestalte van een

boomstam." Zie wat boven bij bladz. 264 gezegd is. De
asêra behoorde niet tot den Jahvedienst, maar was over-

genomen van de Kananeërs, daar waar Jahve den plaatse
-

lijken Baal verving.

ald. reg. 19 v. o. volg. „hoewel deze voorstelling
—

ontleend was." Men voege hier in „waarschijnlijk."

Blz. 323 reg. 12 v. b. volg. „en die bovendien tot den

aiouden Jahvedienst behoorden", lees: „en die bovendien

reeds lang met den aiouden Jahvedienst verbonden waren,

voorzoover ze daartoe niet oorspronkelijk behoorden."

DEEL II.

Blz. 5, reg. 12 v. b. „jonger" lees : ouder".

Blz. 59, reg. 14 v. o. „overlevering" lees: „overleving."

Hetgeen hier gezegd wordt is niet volkomen juist. Terecht

brengt Dr. P. daartegen in, dat bijvoorbeeld asa-rta, een ^

oud gemeenschappelijk begrip, in de leer der beide gods-

diensten, den vedischen en den zarathustrischen, een voorname
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plaats inneemt. Het zou dus beter zijn, de woorden : „in

godsdienstig opzicht" (reg. 19 v. o.) te vervangen door ;

„in mythologie en traditie."

Aid. en volgg. Dr. P. vraagt, met het oog op hetgeen

hier en voorts blz. 86 en 143 van Soma-Haoma en blz.

61 en 71 van een onsterfelijkheidsdrank in 't algemeen wordt

gezegd, wel genoegzaam is gemotiveerd; vooral, of ik niet

gedwongen ben op Soma-Haoma dezelfde redeneering toe

te passen als op Mitra-Mithra. Staat het vrij, vraagt hij,

van dezen aan te nemen, dat hij een Oostarische god was,

omdat hij bij beide volken vereerd werd, zoo zelfs dat de

Zarathustriërs, die hem aanvankelijk negeerden, wel genood-

zaakt waren, hem een plaats onder hun Yazata's en in hun

eerdienst aan te wijzen, en dat karakter aan Soma-Haoma
niet toe te kennen, ofschoon overigens van hem hetzelfde

kan worden gezegd? De vraag is zeer natuurlijk en op den

aangevoerden grond heb ik daarom vroeger met anderen

aangenomen, dat Soma-Haoma evenzoo goed als Mitra-Mithra

een oost-arische god is geweest. Men is daaraan gaan twij-

felen op de volgende gronden: 1 o. terwijl M. door de talrijke

eigennamen met den zijnen samengesteld, voorkomende bij

Iraniërs van alle tijden en stammen, blijkt bij hen een zeer

populaire god te zijn geweest, veel meer dan hij dat bij de

vedische Indiërs is gebleven, en als zoodanig ook bij de

Grieken van de 5e eeuw reeds bekend was, schijnen
'

deze

laatsten eerst veel later van Haoma gehoord te hebben en

komen theofore eigennamen met den zijnen saamgesteld bijna

niet en dan eerst zeer laat voor; 2 o. verschillende redenen

hebben ook sommige Vedakenners geleid tot het vermoeden ,

dat Soma ook in het vedische pantheon een der jongere

creaties is, ontstaan bij de nog naast en door elkander

wonende iranisch-indische stammen om en bij de Indus,

wiens eigenaardige dienst zich vandaar naar het oosten en

westen verbreidde en aan de beide gelijknamige stroomen

Sarasvati en Harahvaiti, een mythische naam eerst op den
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Indus toegepast, tot twee zelfstandige cultusvormen werd

uitgewerkt, waarvan de eene voortaan den vedischen eer-

dienst beheerschte, de andere later het Zarathustrisme bin-

nendrong. Dit is niet meer dan een hypothese. Zij die

meenen dat zij op te zwakke gronden steunt kunnen daarom

voortgaan Soma-Haoma als een oostarischen god te beschou-

wen. Zij die haar waarschijnlijk achten, moeten dit betwijfelen.

Dit geldt echter alleen van dezen bepaalden god met zijn

eigenaardige riten, en, zooals vanzelf spreekt, wordt daardoor

geenszins uitgesloten, dat de Ariërs al van ouds een of

anderen bedwelmenden drank, wijn, meede of wat ook, als

levens- en onsterfelijkheidsdrank gekend en aan zijn genius

een zekeren eerdienst gewijd hebben.

Blz. 84, vg. 18 V. b. en volgg. „In de plaats der oude

goden zijn nu Mazda Ahura met zijn staf van zes ahuras

getreden, het zevental dat later de Amesa spefita's zou

genoemd worden — openbaring." Men leze daarvoor: „Li

de plaats der oude goden is nu Mazda Ahura, als de eenige

eigenlijke hoofdgod, getreden, doch omringd door eenige

van hem afhankelijke, door hem geschapen of, meer mytho-

logisch uitgedrukt, uit hem geboren geniën, die, zoo niet

alle, toch voor 't meerendeel zwak gepersonifieerde begrippen

zijn. Waarschijnlijk noemde men hen reeds in de gdthische

periode Amesa spefita's, maar eerst later werd een zevental

hunner uitgekozen (niet altijd hetzelfde trouwens) om, met

uitsluitend recht op dien naam, aan het hoofd vanallé yazata's

te staan. Dit zevental was, als heilig kader der hoofd-

goden, reeds uit de oost- arische periode afkomstig, want
A

in Indië geschiedde hetzelfde met de Aditya's, wier getal

evenmin oorspronkelijk vaststond. Dit zevental goden stond

waarschijnlijk in verband met de zeven deelen {Karsvare,

dvipa) waarin zoowel Iraniërs als Indiërs de wereld ver-"^

deelden.
"

Dr. P. zag terecht in, dat hetgeen ik hier schreef niet
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wel overeenstemde met hetgeen ik over dit punt op blz. 62

gezegd had en daarna weder op blz. 130 vg. en 142 aan-

voerde. Door de lezing die ik nu voorstel is de overeenstem-

ming hersteld. Tusschen de andere plaatsen was geen wezen-

lijke strijd. Misschien echter heb ik mij over dit eenigszins

ingewikkeld vraagstuk niet altijd met genoegzame helderheid

uitgedrukt. Ik wil dus mijn bedoeling nog kort samenvatten,

zoodat
zij, naar ik hoop, aan duidelijkheid niet meer te

wenschen overlaat.

Van oudsher schreef men aan zekere getallen, zooals 3,

4, 7, 12 en andere, om welke reden dan ook een bijzondere

heiligheid toe, en rangschikte daarin de goden die men

bijzonder wilde vereeren. Het zijn, zooals Bergaigne, Eeligion

védique, III, 99, het uitdrukt: „des cadres données d'avance,

indépendamment des individualités qui peuvent être appelées

a les remplir." Toen nu de leer der Amesa spenta's bij de

zarathustrische heilsprofeten ontstond en zoolang zij nog in

vloeibaren staat verkeerde, stond het aantal dezer wezens

geenszins vast. Men kan er tot 10 of 12 tellen.
A

Met de vedische Aditya's schijnt hetzelfde het 'geval te

zijn geweest, ofschoon Varuna, Mitra en Aryaman daar wel

standvastig toe worden gerekend. Later eerst, in de scholen,

toen men de behoefte gevoelde, om de goddelijke wezens

in verschillende kategorieën te rangschikken of hiërarchisch

te ordenen, deed zich de traditioneele heiligheid van 't

zevental weer gelden, en deed men daartoe een keuze uit
A

de talrijker Amesa spenta's. Met de Aditya's daarentegen

schijnt het omgekeerde te hebben plaats gehad en bereikte

men het zevental door er althans een paar abstracties, Daksa

en Aii^a, aan toe te voegen.

Blz. 117, reg. 18 v. b. „in alle oude godsdiensten,
"
lees :

„in alle andere oude, vooral in de arische godsdiensten."

Blz. 145 ond. en vlg. „En die beide geesten behooren nog
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meer tot het gebied der religieus-wijsgeerige bespiegeling dan

tot dat der praktische godsdienstleer. In de praktijk nemen

de oude arische booze of leugengeesten, de druja's, nog

altijd den hoogsten rang in. ,De DrukhS' zonder meer is

zelfs de aanduiding voor den boozen geest in 't algemeen.
"

Dr. P. vindt hier strijd tegen hetgeen ik vroeger, bz. 31

vg. van 't Avesta zeide, namelijk dat het een beeld geeft

van de ontwikkeling van het Zarathustrisme, zooals het leefde

in de scholen der priesters en godgeleerden.

Immers, zegt hij, „praktische godgeleerdheid, praktijk" is

wel hetzelfde als „folklore", en dit kunnen wij dus in het

Avesta, als 't werkelijk is wat gij zegt, niet verwachten.

Maar vooreerst is wat men met den ongelukkigen naam

„folklore" uitdrukt heel iets anders dan praktische godge-

leerdheid of praldyh^ wat in dit verband slechts een korte

uitdrukking voor praktische godgeleerdheid is. Natuurlijk

wordt daarmee hier niet bedoeld wat wij in het hooger

onderwijs zoo noemen. Het is die godsdienstleer die niet

slechts schoolsche bespiegeling blijft, maar die alle geloovi-

gen gerekend worden aan te nemen en te belijden. Dat was

de leer der twee geesten in de Gatha-periode nog niet,

maar zij
zou het later worden. In dit oudste tijdperk gold

nog de oudarische leer der Druja's voor profeten en belij-

ders beide, en was de naam waarmee men den hoogsten

harer aanduidde nog niet Anra mainyu, maar „deDrukhs."
Ten andere, de leer der scholen bestaat niet enkel uit

wijsgeerige bespiegelingen, maar evenzeer uit ''aangepaste,

gesymboliseerde en gesystematizeerde volksvoorstellingen.

Men verwondere zich dus niet ook in het Avesta, gelijk in

eiken gelijksoortigen heiligen Canon, een rijkdom van „folk-

lore" te vinden.

Blz. 146 boven. „Toch waren deze daeva's . . . reeds in

de GMhaperiode van den hemel naar de hel gedaald." Dit

jToch' weet Dr. P. niet te interpreteeren. Mij dunkt, bij
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eenig nadenken is 't vrij eenvoudig. Maar omdat er misschien

meer onder mijne lezers zijn, die er zich aan stooten, wil

ik het gaarne verklaren. In den voorafgaanden volzin wordt

gezegd, dat de drujas later in rang dalen en niet alleen

onder Anra mainyu, maar ook onder de daeva's gesteld

zullen worden. Toch waren de daêva's ook nu al geen

goden meer, maar booze geesten
—

zoodat, wil ik zeggen,

men verwachten zou dat de druja's hun reeds in de gtitha-

periode de eerste plaats zouden hebben ingeruimd. Moge
het raadsel nu zijn opgelost.

Nov. 1901.
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